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На міграційній мапі Європи

Під душпастирською опікою

Західноєвропейські держави все
більше усвідомлюють небезпеку імміграції
для Європи, яка характеризується
надзвичайно великими об’ємами міграції
взагалі та незаконної зокрема. В результаті
постійних воєнних конфліктів у світі,
стихійних лих і катастроф надзвичайно
виріс наплив також і біженців.

14 жовтня відзначається Покрова Пресвятої
Богородиці. Напередодні свята, яке віками залишалося
одним із найбільш шанованих серед українського
воїнства, спілкуємося з людиною, яка знайшла своє
покликання у душпастирській опіці військовослужбовців.
Гість газети – заступник керівника Департаменту
Патріаршої Курії УГКЦ у справах душпастирства силових
структур України отець Любомир Яворський.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Вибух, що сколихнув Україну

Новина про надзвичайну подію в ніч на минулу п’ятницю на
українсько–російському кордоні як грім серед ясного неба
вразила Україну. В ранковому ефірі з екранів телебачення
звучали слова: терорист, смертник, підривник… У пункті
пропуску «Бачівськ» на Сумщині порушник кордону привів
у дію вибуховий пристрій в результаті чого загинув, а два
прикордонники були важко поранені. Варто зазначити,
що пункт пропуску, де це сталося, є одним із
найбільших на українсько–російському кордоні
й знаходиться на найкоротшому шляху між
столицями України та Росії, його ще називають
«Ворота на Москву».
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Коли спорт – сімейна справа
Нещодавно наш супертяж Володимир Кличко
вкотре захистив титул чемпіона світу у надважкій
вазі. Під час бою секундантом Володимира був
його рідний брат, також легенда світового боксу –
Віталій. Їхній дует взагалі можна вважати одним із
брендів нашої країни в світі. А ось чи багато ще ви
знаєте родин, де великий спорт – сімейна справа?
Саме про них наша сьогоднішня розповідь.
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незаконних мігрантів
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n У «Жулянах»

«Співпраця має стратегічне значення»

У Міжнародному аеропорту
«Київ» відкрито новий Термінал
D для внутрішніх рейсів. В
урочистостях взяли участь
Віце-прем'єр-міністр України
Олександр Вілкул та Голова
Ради директорів Міжнародного
аеропорту «Київ» Денис
Костржевський. Новий термінал
для внутрішніх рейсів – це
понад 3 тисячі квадратних метрів
території, 12 стійок реєстрації,
5 виходів на посадку, бізнесзала, каси та 2 ресторани. До
нового терміналу вже переведено
практично всі внутрішні рейси.
При цьому його прогнозована
пропускна спроможність складе
до 400 тисяч пасажирів на рік.

Президент України Віктор Янукович і
Президент Польщі Броніслав Коморовський
підписали програму українсько–польського
співробітництва на 2013–2015 роки. Документ
підписано у Кракові після двосторонньої
зустрічі президентів.

новий термінал

Юрій ЗАНОЗ

n Автодороги –
місцевій владі

Уряд розмежував
відповідальність центральних і
місцевих органів влади за стан
доріг загального користування.
Відтак автомобільні дороги
місцевого значення (обласні
та районні) буде передано
зі сфери управління
Укравтодору до Ради Міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласних, а також
Київської та Севастопольської,
державних адміністрацій.
Одночасно задля більш
ефективного використання
коштів на розвиток дорожньої
інфраструктури Уряд підтримав
законопроект, яким передбачено
запровадити розподіл цільового
фінансування з державного
бюджету (субвенції) між
місцевими кошторисами.
Розподіл субвенції на рівні
областей – більш ефективний,
оскільки дозволить місцевій
владі концентрувати ресурси для
виконання робіт з будівництва,
реконструкції та капітального
ремонту дорожніх об’єктів згідно
з визначеними пріоритетами та
нагальними потребами.
Олена ТАЩИЛІНА

n Потрібна

Максим СІБУРОВ

Програму розроблено для
якісно нового смислового напов
нення стратегічного партнерства
між Україною та Польщею. «Про
грама
українсько-польського
співробітництва на 2013-2015
роки відкриває нові можли
вості та створює механізми для
поглиблення співпраці між кра
їнами», – наголошує Президент
України Віктор Янукович.
Програма визначає пріори
тетні завдання розвитку полі
тичного діалогу між країнами та
передбачає поглиблення взаємо
дії в усіх сферах двостороннього
співробітництва.
Документ також передбачає
посилення взаємодії України та

Польщі в євроінтеграційному
напрямку, зокрема в контексті
підготовки до Вільнюського са
міту «Східного партнерства» та
очікуваному підписанню там
Угоди про асоціацію між Укра
їною та Євросоюзом.
«Одним із важливих і пер
спективних питань є євроінте
грація. Я хотів би відзначити, що
роль Президента Коморовсько
го в цьому є визначальною для
України», – сказав Віктор Яну
кович.
Він наголосив, що під час
зустрічі з Президентом Польщі
цьому питанню було приділено
велику увагу з огляду на підго
товку до Вільнюського саміту
наприкінці листопада ниніш
нього року.
У свою чергу, Президент
Польщі Броніслав Коморов

Андрій КУЧЕРОВ

Глава України також відзна
чив і важливість розвитку й по
глиблення прикордонного спів
робітництва між Україною та
Польщею.
«Ми будемо сприяти, щоб
наші прикордонні регіони мали
можливість і спілкуватися, і ви
рішувати свої життєві проблеми
– це наш обов’язок», – зазначив
він. Віктор Янукович повідомив,
що у грудні нинішнього року
відбудеться його чергова зустріч
з Президентом Польщі на при
кордонному переході між Укра
їною та Польщею.
n

МІНІСТЕРСЬКИЙ ФОРУМ

Сергій ПОЛІЩУК

Правоохоронний формат
«ЄС – Східне партнерство»
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко взяв
участь у засіданні міністрів юстиції та внутрішніх справ, яке
відбулося вперше у форматі «ЄС – країни–учасниці політики
«Східного партнерства» у Люксембурзі. Захід відбувся під
спільним головуванням Литви та Європейської комісії.

інформація
З 9 травня 2011 року по 31
серпня 2013 року до органів
виконавчої влади надійшло
90752 запити на інформацію,
повідомляє Секретаріат КМУ.
Зокрема, 49% запитів надійшло
до міністерств, 27% – до
інших центральних органів
виконавчої влади, решта – до
місцевих органів виконавчої
влади. Переважно запити
надходили від фізичних осіб
(63,1%). У 22,8 % випадків
за інформацією зверталися
юрособи, 8,2 % запитів
припало на ЗМІ, ще 5,9% – на
об’єднання громадян без статусу
юридичної особи. Найбільша
кількість запитів отримана
Міністерством внутрішніх
справ (19249). Адміністрація
Держприкордонслужби на 9-ій
позиції серед органів влади, до
яких найбільше зверталися за
інформацією з показником 2196
запитів.

ський зазначив, що співпраця
України з Європейським Сою
зом має стратегічне значення.
«Ми разом докладаємо всі
наші зусилля, щоб привести до
плідного результату на саміті у
Вільнюсі», – зазначив він.
Згідно з програмою, у 2013–
2015 роках Україна і Польща
працюватимуть над посилен
ням співпраці у таких сферах, як
торгово-економічна та інвестицій
на діяльність, безпека і оборона,
енергетична безпека, міжрегіо
нальне співробітництво, сільське
господарство, культура та освіта.

Загалом у заході взяли
участь представники 28
держав-членів ЄС та 6 кра
їн «Східного партнерства».
Під час засідання обго
ворено питання боротьби
з корупцією, організова
ною злочинністю, кіберз
лочинністю, а також вре
гулювання
міграційних
процесів. У рамках форуму
Віталій Захарченко провів
низку двосторонніх зустрі
чей. Серед них неабияке
значення мала зустріч з
Комісаром ЄС з питань
внутрішніх справ Сесілією
Мальмстрьом.
Зокрема,
сторони обговорили під
готовку до Вільнюського
саміту «Східного парт
нерства» в контексті за

безпечення
підписання
Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Окремо
зупинилися на виконанні
Україною Плану дій щодо
лібералізації візового ре
жиму з ЄС та забезпечення
переходу нашої держави
до другої фази виконання
цього Плану вже найближ
чим часом. За підсумками
засідання ухвалено спільну
декларацію, у якій міністри
підтвердили свою відда
ність принципам міжна
родного права, демократії,
верховенства права та по
ваги до прав людини.
Окрім того, було наго
лошено на важливості про
довження роботи, в тому
числі з Радою Європи, з ме
тою забезпечення відповід
ності всіх правоохоронних
систем та правосуддя євро
пейським стандартам. n

СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА

Працевлаштувати молодих мам
Мінсоцполітики презентувало законопроект, який стимулюватиме
надання мамам з маленькими дітьми дистанційної роботи. Про
це наголосила міністр соціальної політики України Наталія
Королевська, презентуючи законопроект «Про внесення змін до
деяких законів України щодо дистанційної праці».
Світлана ДЕЙЧУК

Розроблений Мінсоцполітики законо
проект запровадить не лише можливість
дистанційної праці, але й створюватиме сти
мули для роботодавців у вигляді зменшення
єдиного соціального внеску щомісяця на
розмір мінімального єдиного внеску, якщо
вони працевлаштовуватимуть мам, які пере
бувають у відпустці з догляду за дитиною до
досягнення 3-річного віку.
«Ми не стали відкладати «у довгу шухля
ду» втілення в життя ініціатив щодо зайня
тості молодих матерів. Цей законопроект не

лише запроваджує можливість дистанційної
праці, але й створює стимули для роботодав
ців брати на таку роботу молодих мам, які
доглядають за маленькими дітьми», – сказа
ла вона.
Також, за словами Наталії Королевської,
розроблений Мінсоцполітики законопроект
чітко визначає поняття «дистанційна праця»
в українському законодавстві, чого раніше
бракувало.
Міністр відзначила, що сьогодні в Україні
450 тис. жінок, які виховують дітей і працю
ють неповний робочий день. «І молоді мами,
як свідчать дані соцопитувань, стверджують,
що їм вкрай не вистачає можливості вибору
зручного робочого графіка. Тому само собою

напрошується рішення – поєднати дистан
ційну роботу та догляд за дитиною», – під
креслила Наталія Королевська.
Запровадження цього закону матиме
надзвичайно позитивний ефект для зайня
тості серед молодих жінок. Це дозволить їм
не втрачати кваліфікацію, професійні навич
ки та ділові контакти під час догляду за ди
тиною. Крім того, така практика полегшить
повноцінне повернення жінок на ринок
праці після виходу з відпустки по догляду за
дитиною.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ВЗАЄМОДІЯ

Спільні загрози
долаємо спільно
В Адміністрації Держприкордонслужби
України відбулася прикордонно–
представницька зустріч із польськими
колегами, де було обговорено стан
співробітництва між прикордонними
відомствами обох країн, а також
проаналізовано основні проблеми,
що існують сьогодні на українсько–
польському рубежі.

Валентина ЛАЗАРЧУК.
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Іноземну делегацію очолив начальник
управління прикордонного контролю При
кордонної варти Республіки Польща пол
ковник Пьотр Патла. Українську ж сторону
на зустрічі очолив директор Міжнародноправового департаменту АДПСУ генераллейтенант Олександр Мельников. Окрім
того, на заході були присутні керівники
інших структурних підрозділів централь
ного апарату прикордонного відомства
України. Всі вони виступали з короткими
доповідями, під час яких, виходячи зі своєї
компетенції, давали оцінку обстановці на
українсько-польському кордоні.
Олександр Мельников, зокрема, за
значив, що нормативно-правова база
обох країн, яка існує на сьогодні, дозво
ляє вирішувати практично всі питання,
пов’язані з охороною спільної ділянки
рубежу, та організовувати ефективну вза
ємодію на місцевому й регіональному
рівнях. Окрім того, варто нагадати, що
ширші можливості для співпраці надають
і останні зміни до Кодексу Шенгенських
кордонів, що дозволять організовувати
спільний контроль у пунктах пропуску

на території однієї зі сторін. Про високий
рівень якісної організації співпраці між
відомствами обох країн говорить: про
ведення «Євро-2012», позитивний досвід
якого сторони й досі втілюють під час
служби.
Проте, незважаючи на цілу низку по
зитиву, що відмічається обома країнами, є
деякі питання, що потребують особливої
уваги. У цьому контексті польські колеги
висловили занепокоєння щодо контр
абанди тютюнових виробів (особливо з
використанням літальних апаратів) та ор
ганізації нових каналів незаконної мігра
ції. Зрозуміло, що ефективно протидіяти
правопорушенням не може лише одна
сторона, тому було узгоджено та підписа
но План спільних заходів щодо протидії
новим формам протиправної діяльності
на кордоні. Окрім того, було вирішено
посилити взаємодію оперативних органів
та максимально використовувати можли
вості спільних патрулів.
Ці та багато інших питань керівники
прикордонних відомств країн матимуть
можливість обговорити під час зустрічі
Головних прикордонних уповноважених
на початку грудня нинішнього року. Крім
того, на зустрічі планується підписати
протокол про внесення змін до Протоко
лу про спільне патрулювання.
n

МОРСЬКЕ БРАТЕРСТВО

Візит двох «колег»

часу створення незалежної укра
їнської держави. Минулого року
з аналогічним візитом Новоро
сійськ відвідав корабель Керчен
ського загону Морської охорони
«Донбас».
За гарною традицією, запо
чаткованою ще 1998 року, 5 днів

В Азово–Чорноморському регіональному
управлінні з офіційними візитами перебували
два кораблі Берегових охорон Російської
Федерації та Туреччини.
Андрій БАЗАН

У Керчі з неофіційним візи
том перебував корабель Берегової
охорони Прикордонної служби
Федеральної служби безпеки Ро
сійської Федерації «Жемчуг». Під
час свого перебування російські
колеги обмінялися досвідом з
правоохоронних і прикордонних
питань з прикордонниками Кер
ченського загону Морської охо
рони та поінформували про під
вищення готовності до спільних
дій у Чорному та Азовському мо
рях. Практичні питання спільного
плавання та маневрування, огля
ду судна-порушника, передачі

вантажу на ходу відпрацювали на
завершення візиту у Керченській
протоці. До речі, це перший візит
корабля Берегової охорони РФ з

у Севастопольському загоні
перебував корабель Берегової
охорони Республіки Туреччина
TCSG-94. Тут теж було прове

дено низку заходів, направле
них на обмін досвідом та підви
щення готовності до спільних
дій у Чорному морі. Сьогодні
в рамках Форуму Чорномор
ського прикордонного співро
бітництва з турецькими при
кордонниками налагоджена та
підтримується тісна взаємодія
в питаннях спільного інфор
мування про можливі право
порушення. Для прикладу,
минулого року літак Держпри
кордонслужби виявив в нашій
економзоні турецьку рибопро
мислову шхуну, яка займалася
протиправною діяльністю. Ін
формацію тут же було передано
Береговій охороні Туреччини,
яка затримала порушників та
поінформувала нашу сторону
про притягнення до відпові
дальності своїх співвітчизників.
У ході обох візитів для гос
тей було передбачено й куль
турну програму, в ході якої вони
ознайомилися з видатними та
пам’ятними місцями Криму. n

МІНІ–ФУТБОЛ

У Львівському
прикордонному
загоні
вперше відбулися змагання на
кубок загону з
міні–футболу. У
боротьбі за цей
почесний приз
взяли участь
представники
ВПС «Рава–
Руська»,
«Львів–
аеропорт»,
«Пархоменко–
ве», а також
збірна команда
Західного
регіонального управління
ДПСУ та управ–
ління
Львівського
загону.

Кубок «взяли» равчани
Ярослава МЕЛЬНИК

Гра проходила цікаво, дина
мічно, постійно тримаючи вболі
вальників в напрузі: хто стане аб
солютним переможцем? Перший
поєдинок між командами ВПС
«Львів-аеропорт» та «Пархоменко
ве» закінчився на користь «пархо
менківців». Потім у протиборстві
зійшлися футболісти ВПС «РаваРуська» і збірної команди ЗхРУ та
управління Львівського прикор
донного загону. У цьому поєдинку
перемогу здобула команда ВПС
«Рава-Руська». Увесь час у напру
женні тримала глядачів і спортивна
боротьба між представниками ВПС
«Пархоменкове» та збірної команди
ЗхРУ і управління Львівського при
кордонного загону, яка й перемогла
своїх суперників. На користь рав
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чан завершилась і їхня гра з футбо
лістами ВПС «Львів-аеропорт». Не
менш цікаво і динамічно проходили
змагання з міні-футболу між коман
дами збірної ЗхРУ та управління
Львівського прикордонного загону
і ВПС «Львів-аеропорт», які завер
шилися на користь збірників.
І ось настала вирішальна гра.
У фінальному поєдинку зійшлися
представники команд ВПС «РаваРуська» та ВПС «Пархоменкове».
Динамічне, безкомпромісне та на

пружене змагання з рахунком 3:1
закінчилося на користь спортсменів
ВПС «Рава-Руська», які й стали аб
солютними переможцями.
Після завершення футбольного
матчу відбулося урочисте нагоро
дження його учасників пам’ятними
призами та кубками. А кращими
гравцями з міні-футболу було ви
знано капітанів Олександра Вино
градова і Володимира Авраменка,
прапорщика Володимира Яртимця
та старшину Ігоря Балущака.
Проведені змагання викликали
жвавий інтерес серед прикордонників
та прихильників цього виду спорту. n

n Тюки застрягли
на мосту

Прикордонний наряд
Луцького загону перед пунктом
пропуску «Ягодин-авто» виявив
12 великогабаритних тюків.
Невідомі особи викинули їх на
мосту через річку Західний Буг,
по якому транспортні засоби
слідують на в’їзд в Україну
із Польщі. Тюки з дитячими
куртками та жіночими кофтами,
які попередньо оцінили на понад
130 тисяч гривень, передано
працівникам митниці.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

n Зі зброєю –
в оперу

У пункт пропуску «Рені», що
на українсько-молдовському
кордоні, прибув автомобіль
«Ніссан». Окрім водія,
громадянина Болгарії,
іномаркою прямувало ще 4
пасажири. З їхніх слів стало
відомо, що вони їдуть до Одеси
на виставу в Театр опери та
балету. Під час додаткової
перевірки автомобіля спільна
прикордонно-митна оглядова
група виявила під передніми
сидіннями та у підлокітнику 117
набоїв різного калібру та 4 ножі.
За даним фактом поінформовано
управління СБУ в Одеській
області.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Групові «тури»
Закарпаттям

Прикордонники
Чопського загону затримали
дві групи «шукачів щастя»,
які намагалисяя незаконним
способом потрапити на
терени ЄС. У першому
випадку охоронці рубежу
затримали групу осіб, що
рухалась автомобілем в сторону
українсько-словацького рубежу.
З шести людей, які знаходились
у транспортному засобі, лише
водій, громадянин Сирії, мав
документ, що посвідчував особу
і надавав право на постійне
проживання в Україні. Інші
п’ятеро, серед яких один
неповнолітній хлопчик, жодних
документів правоохоронцям
надати не змогли і повідомили,
що є співвітчизниками водія.
Інші сміливці, що пробирались у
напрямку Словаччини через гори
й були затримані нарядом відділу
«Великий Березний», виявилися
родиною з однорічним сином.
Чоловік та жінка, які не мали
при собі жодних документів,
повідомили правоохоронцям,
що є подружжям, вихідцями
з Афганістану. Також зі слів
затриманих стало відомо, що за
їхню подорож до Європи батько
одного із подружжя заплатив у
Афганістані невідомим особам
близько 10000 доларів США.
Всіх іноземців було доставлено
до прикордонних підрозділів
для з’ясування обставин
правопорушення та складання
адміністративно-процесуальних
документів. Рішення про
відповідальність перед законом
та подальшу долю затриманих
визначить суд.
Роман ПАВЛЕНКО
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НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ
Олег БОЙКО,
Андрій КУЧЕРОВ
Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.

Такого ще не було за всю іс
торію українського кордону. Ста
лося те, чого б не мало бути, але
до чого охоронці рубежу повинні
бути повсякчас готові. Цей випа
док показав, що персонал пункту
пропуску «Бачівськ», а далі весь
механізм відомчого та міжвідом
чого реагування, спрацював на
дійно й ефективно, немов швей
царський годинник.
Ùо ж, про все по порядку. О
пів на першу ночі в «Бачівськ»
заїхав мікроавтобус «Мерседес»
молдовської реєстрації. Éого во
дій повідомив, що з ним у салоні
знаходяться ще троє пасажирів
– усі громадяни Молдови. Зда
валося б, для оформлення тран
спортного засобу та осіб, які в
ньому їхали, залишилася проста
формальність, адже бус щойно
пройшов перевірку на суміжній
стороні. Проте охоронці рубежу
проявили пильність і вирішили
оглянути «Мерседес» ретельніше.
Старшина Руслан Божко помітив,
що на задньому сидінні в салоні,
де були особисті речі мандрівни
ків, щось рухається під ковдрою.
Як виявилося, там ховався ще
один чоловік, який прикривав об
личчя – був у кепці, в капюшоні
та окулярах від сонця. Про дану
ситуацію доповів старшому при
кордонних нарядів старшому пра
порщику Миколі Уску.
«Виявлений порушник, – роз
повідає прапорщик Олександр Іс
кам, який теж брав участь в оформ
ленні «Мерседеса», – вів себе
доволі спокійно. Він вибачився і
розповів, що не навмисно ховався
від контролю, а просто замерз і вто
мився, тому ліг під ковдру поспати.
Зважаючи на холоднокровність не
відомого та знаючи те, що сталося
далі, можна припустити, що він був
«стріляним вовком». Проте охо
ронці рубежу, які здійснювали пе
ревірку, також були не перший день
на службі. Порушника вивели з ма
шини для перевірки документів у
кабіну паспортного контролю. Чо
ловік надав паспорт громадянина
Російської Федерації, уродженця
КабардиноБалкарської АРСР 1982

року народження. Але, звіривши
фото з зовнішністю пред’явника,
інспектори помітили, що документ
належить іншій особі. Ùоб пере
конатись у своїх сумнівах мандрів
ника запитали про дату його на
родження, яку той точно назвати
не зміг. З цього моменту поведінка
холоднокровного порушника явно
змінилася.
Для поглибленого огляду ман
дрівника до нього наближався
Руслан Божко з металошукачем.
Порушника планували супрово
дити в службове приміщення для
проведення контролю другої лінії.
Коли чолов’яга зрозумів, що з

Кажуть про померлих або до
бре, або нічого, проте не в цьому
випадку. Чоловік, який підірвався
на кордоні, явно був не доброчин
цем і їхав з вибухівкою в Україну
не рибу глушити десь на Дніпрі.
Ким він є насправді та які попе
редні «заслуги» змусили його до
таких дій на кордоні зараз нама
гаються встановити компетентні
органи. Водночас, як передають
деякі ЗМІ, чоловік, чий паспорт
було надано на контроль, відбуває
покарання в тюрмі в Кабардино
Балкарії. Це уже його п’яте
ув’язнення, а паспорт він втратив
два роки тому. Чи випадково?

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó
ÀÄÏÑÓ ãåíåðàë-ìàéîð Ñåðã³é Ñàâ³í:
– Ï³ä ÷àñ íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿, ÿêà ñòàëàñÿ 4
æîâòíÿ â ì³æíàðîäíîìó ïóíêò³ ïðîïóñêó äëÿ
àâòîìîá³ëüíîãî ñïîëó÷åííÿ «Áà÷³âñüê», óâåñü
ñêëàä çì³íè ïðèêîðäîííèõ íàðÿä³â ä³ÿâ ïðîôåñ³éíî, çëàãîäæåíî òà çã³äíî ç íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè. Óò³ì, ïðîàíàë³çóâàâøè äàíó êðèçîâó
ñèòóàö³þ, íàøå óïðàâë³ííÿ ä³éøëî âèñíîâêó, ùî
ó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè ïðèêîðäîííèê³â ñë³ä âíåñòè äåÿê³ êîðåêòèâè.
Çîêðåìà, áóäå ðîçøèðåíî ïåðåë³ê òåìàòèê ó ñèñòåì³ ïîòî÷íî¿ òà
áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó. Ïåðåäóñ³ì öå ñòîñóºòüñÿ îö³íêè çàãðîç,
ÿêèõ ìîæíà î÷³êóâàòè â³ä ãðîìàäÿí. Ïðè÷îìó íåçàëåæíî ÷è òî ó
ïóíêòàõ ïðîïóñêó, ÷è íà «çåëåíîìó» êîðäîí³. Íàø ïåðñîíàë ïîâèíåí
³ç ïåðøèõ õâèëèí ñï³ëêóâàííÿ ç ãðîìàäÿíàìè áóòè ãîòîâèì äî áóäüÿêîãî ðîçâèòêó ñèòóàö³¿.

Вибух,

що сколихнув Україну

паспортом проколовся, а метало
шукач також спрацює не на його
користь, то вирішив йти в вабанк.
Він почав метушитись і дістав з
рукава куртки підозрілий предмет,
погрожуючи яким спробував про
рватися назовні. Розуміючи, що
перед ним озброєний порушник,
а позаду колеги, цивільні грома
дяни, які в той час були в пункті
пропуску, врештірешт, ціла краї
на, старший прапорщик Усок, не
вагаючись, перекрив собою шлях
утікачеві, який привів у дію свою
пекельну машинку. «Вибуховою
хвилею Миколу Уска і Руслана
Божка винесло з кабіни паспорт
ного контролю на вулицю, – роз
повідає Олександр Іскам, – а сам
підривник розпрощався з жит
тям». Годинник показував 0.44...

Після вибуху життя
всіх тих, хто перебував у
пункті пропуску змінило
ся, адже ситуація представ
ляла реальну загрозу. І завдан
ня контрольних служб, і в першу
чергу прикордонників, було одне:
мінімізувати наслідки надзвичай
ної події, врятувати життя колегам
та зберегти його всім тим, хто зна
ходився в пункті пропуску та по
руч з ним.
Зміна прикордонних нарядів
«Бачівська» одразу почала діяти
за командою «Бар'єр», група реа
гування пункту пропуску миттєво
прибула до місця вибуху. Поране
ним військовослужбовцям надали
першу медичну допомогу та ви
кликали карету швидкої допомо
ги. Від відділу прикордонної служ

ДО ТЕМИ

Бажаємо швидкого одужання!
Костянтин КРИМСЬКИЙ

Обидва правоохоронці, постраждалі у «Бачів
ську», перебувають у Центральному клінічному
госпіталі ДПСУ, де їм надається кваліфікована ме
дична допомога. Проте прогнози щодо часу їх оду
жання лікарі роблять явно неохоче, хоча старшині
Руслану Божку пощастило значно більше за колегу.
Під час вибуху він дістав лише ураження кистей рук
і обличчя. Отже, його життя у безпеці.
– Проблема мінновибухових травм полягає у
тому, що обсяг ураження тканин неможливо швид
ко визначити, – пояснює начальник хірургічного
відділення ЦКГ ДПСУ підполковник медслужби
Михайло Петренко. – Наслідки поранення можуть
бути довготривалими та супроводжуватися різно
го роду ускладненнями. Але ми робимо усе, що від
нас залежить, та залучаємо для консультації кращих
столичних фахівців.
Водночас організованість, оперативність і фа
ховість реагування одразу після вибуху дозволила
врятувати життя прикордонників, а також забезпе
чити якісніше подальше лікування.

– Добре, що постраждалому надали первин
ну допомогу і його праву руку, де пошкоджено 15
сантиметрів плечевої артерії, було перетягнуто для
припинення крововтрати, – пояснює підполков
ник медичної служби Володимир Лопайчук, який
оперував Миколу Уска. – Операція тривала близь
ко двох годин. Цілісність судин було відновлено.
На другий день із Сум прибув хірург
офтальмолог і за участі тих же прикордонних фа
хівців було прооперовано постраждале око Миколи
Уска.
Варто також відзначити величезне бажання усіх
колег допомогти постраждалим товаришам. – «І
кров, і ліки в стислий термін надходили від Сум
ського загону. Люди проявили просто неймовірну
солідарність. Навіть довелося попросити припини
ти здавання крові, оскільки її було вже більш ніж
достатньо», – розповідає лікаранестезіолог під
полковник медслужби Віктор Худяков.
– Зрозуміло, що ситуація ця – жахлива, але
вона довела: наша відомча медицина готова ро
бити усе можливе в інтересах людей, – підсу
мовує начальник управління охорони здоров’я
АДПСУ генералмайор медичної служби Вален
тин Волоха.
n

би «Сопич» на автомобілі виїхала
«група реагування», яка прийняла
під охорону ділянку місцевості,
що прилягає до пункту пропуску.
Саме ці, перші оперативні та зла
годжені дії всього персоналу під
розділу дозволили стабілізувати
ситуацію, взяти її під контроль, а
головне – підтримувати стан по
ранених вибухом прикордонників
до прибуття медиків.
Паралельно у телефонному
режимі оперативні служби пові
домили про надзвичайну ситуа
цію в пункті пропуску російських
колег, Управління СБУ в Сум
ській області, Глухівський рай
відділ внутрішніх справ та Управ
ління МВС України в Сумській
області, прокуратуру Сумської
області та прокуратуру з нагляду
за додержанням законності у вій
ськовій сфері. Головним ЦУСом
в телефонному режимі поінфор
мовано оперативних чергових
правоохоронних органів, а у самій
Адміністрації Держприкордон
служби розпочала роботу ситуа
ційна група, яка взяла ситуацію
під контроль.
Ці оперативні дії дали змогу
вже за годину почати працювати
слідчій оперативній групі райвід
ділу міліції, а головне – надавати
кваліфіковану допомогу постраж
далим медичним персоналом
«швидкої допомоги», яка прибула
з Глухова. А вже о 02.20 старший
прапорщик Микола Усок, най
більш постраждалий під час ви
буху, знаходився на операційному
столі Глухівської райлікарні.
Також необхідно зазначи
ти, що після інформування про

надзвичайну ситуацію з Цен
трального клінічного госпіталю
Держприкордонслужби на реа
німаційному автомобілі вибу
ла бригада лікарів для надання
медичної допомоги пораненим
прикордонникам. Ùе до за
кінчення операції Миколи Уска
прикордонні лікарі прибули до
Глухівської центральної райлі
карні та підключилися до робо
ти, що, безумовно, позитивно
вплинуло на загальний результат
хірургічного втручання.
За результатами роботи слід
чої оперативної групи до Глу
хівського райвідділу УМВС в
Сумській області вже о 3.00 було
направлено повідомлення про
протиправне діяння що містить
ознаки кримінального правопо
рушення за ч. 2 ст. 115 КК України
«Замах на умисне вбивство, вчи
нене способом, небезпечним для
життя багатьох осіб», ст. 332 КК
України «Незаконне переправ
лення осіб через державний кор
дон України», ст. 201 КК України
«Контрабанда», ст. 358 КК Укра
їни «Підроблення документів, пе
чаток, штампів та бланків, їх збут,
використання підроблених доку
ментів». Дана інформація була за
несена у єдиний реєстр досудових
розслідувань.
Ùе вночі в «Бачівськ» осо
бисто прибув Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України Микола
Литвин, який здійснював безпо
середнє керівництво діями при
кордонників на місці. Завдяки
цьому уже до 8ої години ранку
рух у пункті пропуску було від
новлено та охорону кордону
переведено на повсякденний ва
ріант.
Підсумовуючи, варто ска
зати, що нестандартна ситуація
на кордоні не така вже й нестан
дартна. Служба охоронців рубе
жу є доволі непередбачуваною.
Лише минулого тижня крім ви
падку на «Бачівську» прикор
донники кілька разів наражали
ся на небезпеку. Так, на ділянці
відділу «Великий Березний» на
Закарпатті не допущено напад
на прикордонний наряд із за
стосуванням попереджувальних
пострілів, затримано 5 осіб, у
пункті пропуску «Порубне», що
у Чернівецькій області, затрима
но українця, який автомобілем
проривався через кордон, а в
«Красній Талівці» на Луганщині
«зелені кашкети» затримали ро
сіянина, який розшукувався за
підозрою у вбивстві. Та поки в
нас у відомстві служать такі про
фесійні та самовіддані люди, як
Микола Усок та Руслан Божко,
можна бути впевненим: кордон
під надійною охороною.
n
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На міграційній мапі Європи
Західноєвропейські держави все більше усвідомлюють небезпеку
імміграції для Європи, яка характеризується надзвичайно великими
об’ємами міграції взагалі та незаконної зокрема. В результаті постійних
воєнних конфліктів у світі, стихійних лих і катастроф надзвичайно
виріс наплив також і біженців.
Нелегальна імміграція ство
рює реальні та потенційні загро
зи фактично будь-якому аспекту
безпеки приймаючої сторони.
Вона спотворює соціальну і де
мографічну структуру, загострює
конкуренцію на місцевих рин
ках праці та житла, створює цілі
сектори зайнятості, які не мають
законодавчого регулювання, ви
кликає соціальну напругу, ріст
ксенофобії та екстремізму.
Загальна міграційна ситуація
в Європі, яка характеризується
зміною національного, етнічно
го, релігійного складу іммігран
тів, різко загострилась у зв’язку із
напливом мігрантів-мусульман.
Іммігранти принесли з собою не
лише власну мову та звичаї, але
й релігію, переважно іслам. Ви
ступи проти іммігрантів зафіксо
вано в Іспанії, Швеції, Франції,
Італії, Австрії, Бельгії, Нідер
ландах, Швейцарії та в інших
країнах Європи. Проте мусуль
манська конфесія зайняла міцні
позиції в Європі, вийшовши на
друге місце як у католицьких, так
і в протестантських країнах.
Специфічною рисою сучас
ної міграції є збільшення частки
жінок (до 58,5%) та дітей в мігра
ційному потоці. Досить розпо
всюдженим явищем є незаконне
переміщення жінок, дівчат і дітей

з метою сексуальної експлуатації.
За оцінками експертів, щорічно
на світовий ринок інтимних по
слуг потрапляє від 700 тис. до 4
млн. людей.
Слід також зазначити й про
соціально-економічні наслідки
нелегальної імміграції для Євро
пи. Нелегали, готові працювати
на будь-яких умовах, зводять
нанівець соціальні гарантії, які
існують в європейських країнах,
(мінімальний рівень заробітної
плати, максимальна тривалість
робочого дня), а також потребу
ють величезних фінансових ви
трат на прикордонний контроль,
створення таборів для біженців,

соціальні та медичні послуги, де
портацію тощо.
Відомо, що коли чисельність
іммігрантів досягає певної кри
тичної маси, то вони вже не на
магаються асимілюватись і за
своїти новий стиль життя та мову,
а створюють закриті зони прожи
вання, де і намагаються зберегти
свою ідентичність, національні
традиції, релігію та культуру. У
багатьох країнах Європи утвори
лися національні «анклави» ім
мігрантів, інтереси яких часто не
співпадають із законами та тради
ціями країни перебування, ство
рюючи
соціально-політичний
дисбаланс.

На початковому етапі сво
го існування ці зони сприйма
ються як екзотика, але лише до
того часу, поки не починають
втручатись у життя місцевих ста
рожилів, міняти його за своїм
бажанням та стандартами. Ціл
ком зрозуміло, що це створює
незручності для місцевого насе
лення і породжує негативне став
лення до всіх іммігрантів, в тому
числі й зразкових.
І Україна у цьому процесі
– не виняток. Скажімо, у Хар
кові вже зараз є цілі квартали
в'єтнамських будівельників, які
не знають жодної мови, крім рід
ної, зав'язані тільки на внутрішні
кола і клани. І потихеньку ство
рюється прецедент Чайна-таунів,
як в Америці, але там кожен ви
ходець з Азії змушений поступо
во адаптуватися до США.
Слід наголосити, що євро
пейські країни стали запрова
джувати жорсткіші механізми
щодо обмеження напливу неле
гальних іммігрантів з середини
90-их років. Для прикладу: бель
гійська влада встановила штраф
ні санкції для підприємців за
наймання кожного нелегального
працівника. У Іспанії, Франції,
Німеччині та Люксембурзі за
стосовують штрафні санкції не
лише стосовно роботодавців, але
й самих нелегалів (можливе на
віть тюремне ув’язнення та де
портація).
Водночас провадяться й
більш суттєві заходи протидії.
По-перше, це прийняття су
воріших законодавчих актів і
правових норм, які регулюють
в’їзд та перебування мігрантів
включно з уніфікацією стандар

тів візових документів та стро
ків отримання статусу біженця.
Багато європейських держав,
прагнучи зменшити незаконний
наплив іммігрантів у країну, в
тому числі й біженців, вдоско
налили свої закони, які регу
люють отримання офіційного
статусу останніми. Найвагоміші
зміни відбулися в Німеччині,
де законодавчо виключили ав
томатичне право на отримання
притулку. Аналогічні зміни в
законодавстві й інших європей
ських держав призвели до змен
шення кількості претендентів
на отримання статусу біженця.
По-друге, за ініціативи Ради Єв
ропи останнім часом значно по
силено контроль за спільними
кордонами, проводяться спільні
операції вздовж рубежів ЄС, од
ними з можливих у майбутньо
му заходів є створення спільної
консульської системи та єдиної
прикордонної служби. Програ
ма формування спільної полі
тики у сфері управління кордо
нами держав ЄС включає також
розробку законодавства про по
рядок перетину зовнішніх кор
донів та підготовку практичних
рекомендацій для прикордонних
служб. Передбачається й ство
рення спільних поліцейських
сил берегового патрулювання,
які повинні ефективніше охоро
няти берегові кордони. В цілому
можна сказати, що країнам ЄС
вдалося знайти компромісний
план проведення єдиного курсу
з протидії нелегальній імміграції,
який містить низку засобів з ви
явлення та припинення проник
нення нелегальних мігрантів у
країни Європейського Союзу. n

БІЗНЕС НА ЛЮДСЬКИХ ДОЛЯХ

Нелегальний транзит
Посилення імміграційного контролю в європейських країнах
обмежило можливості легального в’їзду і стало причиною
активнішого використання нелегальних каналів. Причому в
Україні, попри серйозну протидію цьому явищу з боку вітчизняних
правоохоронних органів, активність саме організаторів таких
незаконних мандрівок не спадає аж ніяк.
Варто зазначити, що у 80% випадків не
законна міграція через територію України
не є стихійною, навпаки – це добре орга
нізований і налагоджений кримінальний
бізнес. Мало хто з мігрантів спроможний
відважитися на такий «вояж» самотужки.
Зазвичай ще у своїй країні вони домов
ляються за незаконну переправу до країн
ЄС з міжнародною злочинністю. Ціна на
такі послуги коливається в залежності від
різних нюансів – наприклад: країни по
ходження, транзитного маршруту, а також
кількості посередників під час переправи.
Деякі охочі потрапити до ЄС продають свої
квартири, будинки, останнє майно, щоб
назбирати ці суми, особливо, якщо емігру
вати вирішила вся сім’я.
Кращим варіантом для шукачів притул
ку є той випадок, якщо вдається відкрити
туристичну або студентську візу до України.
В такому разі доведеться нелегально перети
нати лише один кордон – Україна–ЄС. Але
у більшості випадків мігранти, перш ніж по
трапити до України, перетинають ще кіль
ка кордонів. Основний міграційний потік
направлений через Російську Федерацію,
спостерігається пожвавлення незаконних
міграційних процесів і зі сторони Респуб
ліки Білорусь. За словами нелегалів, вони
перетинають державний кордон переважно
вночі, у лісах, болотних і важкопрохідних
місцевостях у супроводі переправників.

Існують і екзотичніші способи потрапляння
до України. Так, на ділянці Донецького при
кордонного загону вперше затримано двох
громадян України, які незаконно перепра
вили з Росії до України громадянина Афга
ністану за допомогою маломірного плавза
собу по морю.
Як правило, після подолання першо
го етапу (українського кордону) перевіз
ники доставляють нелегальних мігрантів
поближче до західного кордону України.
Вони відсиджуються тиждень–другий на
спеціально орендованих квартирах чи го
телях, власники яких переважно «в долі»,
або ж за певну плату мовчать. Після цього
як назбирається необхідна кількість осіб
і настануть «сприятливі умови» зловмис
ники намагаються «перекинути» мігран
тів у країни ЄС. Чому намагаються? Тому
що успішність такої спроби загалом дово
лі слабенька. Про це мігранти, звісно, не
знають, адже їм роповідають казочки про
гарантоване та безхмарне потрапляння до
ЄС, щоб схилити останніх заплатити по
трібну суму. Однак велику частину потоку
мігрантів виявляють та зупиняють праців
ники прикордонної служби України. Після
чого нелегалів очікує перебування у пунк
тах тимчасового утримання та спеціальних
таборах Державної міграційної служби
України, де ці люди очікують на видворен
ня у країну походження. Враховувати слід і

те, що між Україною та Російською Феде
рацією запрацювала угода про реадмісію,
і вже декілька груп затриманих нелегалів
передано російській стороні.
Водночас правоохоронців, зокрема «зе
лених кашкетів», все ж найбільше цікавлять
саме організатори каналів незаконної мігра
ції. В цьому плані є серйозні напрацювання.
Так, спільними зусиллями правоохоронних
органів України та суміжних держав вдалося
припинити діяльність китайського, індусь
кого, пакистанського та в’єтнамського кана
лів нелегальної міграції. До речі, головними
організаторами таких незаконних оборудок є
представники національних діаспор. Ниніш
нього року затримано 17 таких організаторів.
При цьому з середини 2012 року основну
координуючу роль у цих процесах (переваж
но мігранти з Сомалі та Афганістану) стали
відігравати злочинні угрупування з Одеси.
Частими є спроби переправлення громадян
країн Північно-Східної Азії, а також Нігерії,
Конго, Камеруну, Гвінеї, Еритреї та Сирії до

країн ЄС, частина яких прибуває легальним
шляхом та виїзду за чужими (підробленими)
документами співвітчизників, які легалізува
лися у країнах ЄС.
Варто зазначити, що останнім часом
тенденції міграційних процесів у нашій дер
жаві почали дещо змінюватися. Зокрема,
відбулася переорієнтація на громадян країн
пострадянського простору, передусім Грузії,
Росії та Молдови.
2012 року 68% мігрантів, затриманих
за незаконне перетинання кордону та інші
правопорушення, були вихідцями із постра
дянських країн, переважно Молдови, Грузії,
Росії (здебільшого, вихідці із Чечні), Азер
байджану, Вірменії, Узбекистану, Таджикис
тану, Киргизстану та Казахстану. У першому
півріччі 2013 року їх частка становить 65%.
Крім того, збільшилася кількість ви
падків використання процедури легального
в’їзду та процедури набуття статусу біженця
для тимчасової легалізації іноземців в Укра
їні, зокрема, громадян Сомалі, Афганістану
та В’єтнаму. Через нестабільну ситуацію в
країні заслуговує на увагу і тенденція щодо
збільшення потоку громадян Сирії.
n
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Під душпастирською опікою

×åíñòîõîâà (Ïîëüùà). Ïåðøå ì³æíàðîäíå
ïàëîìíèöòâî. Ó÷àñòü óêðà¿íö³â.

14 жовтня відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Напередодні свята,
яке віками залишалося одним із найбільш шанованих серед українського
воїнства, спілкуємося з людиною, яка знайшла своє покликання у
душпастирській опіці військовослужбовців. Гість газети – заступник керівника
Департаменту Патріаршої Курії УГКЦ у справах душпастирства силових
структур України отець Любомир Яворський.
Спілкувався Олег БОЙКО

– Îò÷å Ëþáîìèðå, ÷îìó ñàìå
Ïîêðîâà ñòàëà ñâÿòîì çàõèñíèê³â
Óêðà¿íè?
– Українці дуже наближені
в своїх молитвах до Богородиці.
І коли йшли в бій козаки, січові
стрільці чи інші бійці за Україну,
вони та їхні родини просили Ма
тір Божу вберегти життя воїнам,
укрити їх від кулі, шаблі, стріли
та благословити на перемогу. Від
цього виник образ Покрови – не
бесної покровительки, яка по
криває, тобто захищає борців за
мир, бо церква завжди трактує
воєнну службу як служіння миру.
Зрозуміло, що покровителька
захисниця Оранта найбільше ша
нувалася серед військових.
– Âàø äåïàðòàìåíò â³äïîâ³äàº çà äóøïàñòèðñüêó îï³êó ñèëîâèê³â. Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî
öþ ñòðóêòóðó òà ¿¿ îñíîâíó ä³ÿëüí³ñòü.
– Крім департаменту душпас
тирської опіки силових структур
України ми маємо 14 головних
військових капеланів у всіх 14
єпархіях. Ця структура постійно
розвивається. Так, я прийшов у
капеланський департамент 2006
року. Тоді для багатьох священи
ків це було важко, незрозуміло і у
цей напрямок роботи йшли нео
хоче. Сьогодні ж ми маємо багато
молодих семінаристів, свяще
ників, які хочуть іти у військо
ві формування. Зараз у нас є 42
капелани, але бажаючих значно
більше. Для тих, хто зголосився,
ми розробляємо різні програми,
організовуємо курси, конферен
ції, семінари, щоб капелан зрозу
мів специфіку служби тих людей,
з якими доведеться працювати.
– Â Óêðà¿í³ òðèâàº îñòàíí³é
ïðèçîâ íà â³éñüêîâó ñëóæáó, äåÿê³
â³äîìñòâà óæå ïåðåéøëè íà ïðîôåñ³éíå êîìïëåêòóâàííÿ, ÿê öå
âðàõîâàíî â îðãàí³çàö³¿ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè?
– Професійне військо – не
є щось нове. Весь прогресивний
світ уже перейшов на це, і мето
ди душпастирської опіки в таких
структурах нам знайомі. Робота з
контрактниками і строковиками
кардинально відрізняється. Для
строковиків необхідно відпра
вити літургію, освятити паску,

висповідати… Професійний вій
ськовий ці потреби може реалізу
вати у позаслужбовий час. Наша
місія допомогти їх духовному ви
хованню та моральній підтримці.
«Для нас нині капелани більш
потрібні, ніж колись, – розпові
дав мені один генералпрактик з
рятувальної служби. – Так, наш
працівник іде зі служби, а недав
но він мертву людину з вогню ви
тягнув, інших жахіть надивився,
стомився, а вдома йому дружина
дорікає, що не купив хліба. Хто в
такій ситуації розрадить, підтри
має?» Тому ми мусимо готувати
священиків, щоб вони розуміли
ту людину, розуміли що мають їй
дати, як підтримати в кожному
конкретному випадку.
– Òîáòî, äóøïàñòèð ìàº áóòè
ùå é ïñèõîëîãîì?
– Так, і ми вивчаємо відпо
відні предмети в семінарії. Адже
священик входить в душу лю
дини. Ми також сповідаємося, і
я знаю, що таке викласти душу,
що означає почути добре слово.
Після розмови з душпастирем
людина може вийти щасливою,
а може вийти з розумінням того,
що в житті потрібно щось змі
нювати, тому служба священика
тісно поєднується з психологі
єю. Ми навіть маємо практику
у внутрішніх військах, коли свя
щеник і психолог сидять в одно
му кабінеті.
– Ê³ëüêà òèæí³â òîìó ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè çàðåºñòðîâàíî çàêîíîïðîåêò ùîäî ââåäåííÿ
³íñòèòóòó êàïåëàíñòâà. ×è áðàâ
âàø äåïàðòàìåíò ó÷àñòü ó éîãî
ðîçðîáö³, òà ùî ìàº ïðèíåñòè òàêèé äîêóìåíò?
– На жаль, у нас в країні де
юре немає інституту військового
капеланства. Проте цей інститут
діє дефакто. Згадана законодавча
ініціатива депутата Þрія Мірош
ниченка – це перший реальний
крок до легалізації капеланства
на рівні всієї держави. Вона дуже
важлива, адже дозволить тісніше
організовувати співпрацю церкви
та силових структур.
Ми також брали участь у під
готовці цього документа. Він го
тувався дуже консолідовано, з
активною участю всіх конфесій,
бажанням вислухати усіх учасни
ків. Водночас ще бачимо багато
проблемних питань. На жаль,
чиновники з силових структур

декларують необхідність такої
ініціативи, але доброї волі до її
звершення не мають. Якщо бути
відвертими, то й церква, я маю на
увазі усі конфесії, сьогодні також
не цілком готова до запроваджен
ня капеланства у повному розу
мінні цього слова. У нас створено
Раду у справах душпастирської
опіки при Міністерстві оборо
ни України, ми провели круглий
стіл, низку інших заходів, вивчи
ли іноземний досвід, а далі що?
Ми не створили жодної мо
делі, яка б однозначно підходила
для нашої країни. Якщо, скажі
мо, голландецькапелан сповідає
у рік трьох людей, то у нас лише
під час паломництва до Зарвани
ці може висповідатися 700 вій
ськовослужбовців. Тобто зовсім
інші підходи та інші духовні по
треби.
– Ó ñèëîâèõ ñòðóêòóðàõ ñëóæàòü â³ðí³ ð³çíèõ ðåë³ã³é ³ êîíôåñ³é. Öå ìàº áóòè âðàõîâàíî ïðè îðãàí³çàö³¿ äóøïàñòèðñüêî¿ îï³êè...
– Коли ми бажаємо отримати
гарний результат, маємо поли
шити всі свої амбіції. Очевидно,
що я як капелан думаю про всіх
християн і буду думати про му
сульманина і про єврея. Якщо
у них не буде свого капелана, я
маю подбати, щоб до них ця лю
дина прийшла. Але коли я опіку
юся тільки своїми вірними, мене
не будуть звинувачувати, що я
когось переманюю. Бо це не мета
церкви у силових структурах. Ці
структури не є пластом для мі
сіонерської роботи. Тут основне
завдання – полегшити людині її
службу і виховувати цю людину
як порядного, морального захис
ника своєї Батьківщини.
– Ñüîãîäí³ âñå á³ëüøå ëþäåé
ñï³ëêóºòüñÿ â ²íòåðíåò³. ×è âèêîðèñòîâóº öåðêâà öåé ðåñóðñ?
– Взагалі церква йде туди,
де є люди і спілкується в різний
спосіб – чи це через ЗМІ, чи
через Інтернет. Ми маємо свій
сайт, сторінки у соцмережах, і
вони досить відвідувані. Скажі
мо, якщо одну зі сторінок не
давно створили, а її постійно
відвідують близько двохсот вій
ськовослужбовців, я вважаю це
непоганим результатом. Правда,
для того, щоб краще освоїти цей
простір, ми шукаємо блогерів
волонтерів, щоб вони вели свої
блоги, які були б цікавими.

– Ìîæåòå íàâåñòè ùå ÿê³ñü
ïðèêëàäè íå çîâñ³ì çâè÷íîãî ôîðìàòó ðîáîòè ñâÿùåííîñëóæèòåë³â?
– Ми також намагаємося
бути там, де цього найменше очі
кують. Так, мій товариш і колега
став байкером. Він дуже вплинув
на членів байкерської тусовки,
які кажуть: «отче, коли ви з нами,
ми спочатку помолимося перед
подорожжю, почуємо добре сло
во та менше думаємо про якісь
брутальність, алкоголь, а більше
про здорове й моральне життя».
Також у Польщі клуб україн
ських байкерів прийняв у свої
ряди Блаженнішого Святослава
(Главу УГКЦ). Інший приклад:
ми з колегами відвідуємо коло
нії, де організовуємо спортивні
змагання з ув’язненими, якісь
концерти для них тощо.
– Âåëèêèì ñóñï³ëüíèì çëîì â
Óêðà¿í³ º õàáàðíèöòâî òà êîðóïö³ÿ. ßê öåðêâà ñòàâèòüñÿ äî òàêèõ ÿâèù?
– Для церкви корупція – це є
гріх, і церква бореться з ним. Ми
маємо десять заповідей, де є «Не
вкради», тобто не привласнюй те,
що тобі не належить. Також не
варто забувати про мораль, бо ко
рупція – це коли людина порушує
права іншої людини. І християн
ська церква здавна нетерпима до
цього. Про це переконливо ска
зано у Євангелії від Луки, в якому
йдеться про служіння Івана Хрес
тителя: «Прийшли також митарі
хреститись і йому мовили: «Учите
лю, що маємо робити?» А він ска
зав їм: «Нічого більше понад те, що
вам призначено, не робіть». Вояки
теж його питали: «А ми що маємо
робити?» Він відповів їм: «Нікому
кривди не чиніть, фальшиво не
доносьте і вдовольняйтесь своєю
плантею» (Лк 3, 1013). Очевидно,
що наше суспільство є корумпова
не, і те, що одні все вирішують гро
шима, найбільше кривдить людей,
які тих грошей не мають чи праг
нуть жити за законом.
– Îäíå ç ÿâèù, ç ÿêèì áîðþòüñÿ ïðèêîðäîííèêè, – íåçàêîííà ì³ãðàö³ÿ. ßê æå öåðêâà ñòàâèòüñÿ äî
öüîãî?
– Це питання складне. З од
ного боку, люди шукають кращої
долі, з іншого – вони є поруш
никами. Позиція церкви одно
значна – не можна порушувати
закон. Треба говорити, чому ця
міграція відбувається. У світі

дуже багато наших заробітчан,
і ми надаємо їм духовну опіку
за кордоном, але не заохочуємо
те, що вони покинули домівки.
Потрібно розробляти програми,
щоб люди не покидали Батьків
щину, виховували дітей, яким без
батьків бракує уваги. Очевидно,
що панує скрута, біда, є важко,
але бажано щось робити вдома,
щоб якось покращувати життя.
Інша справа, коли людина тікає
від війни, від режиму, а в цивілі
зованому суспільстві треба вирі
шувати усі питання законно.
– Âàø äåïàðòàìåíò çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè â³éñüêîâîãî ïàëîìíèöòâà, ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî öå.
– Організація паломництва –
одна з найбажаніших форм душ
пастирської опіки. Ми маємо 4 па
ломництва протягом року: Люрд
(Франція) – у травні, Ченстохова
(Польща) – у серпні, де наші па
ломники йдуть 316 км пішки, у ве
ресні – Зарваниця (Тернопільська
обл.) та Свята земля.
У паломництвах людина як
найбільше відкриває себе. На
приклад, у Зарваниці нам до
помагала військова частина з
Бережан. Як розповів офіцер
– старший наметового містеч
ка – кілька його контрактників
планували звільнятися. Після
паломництва вони прийшли з
твердим наміром продовжити
контракти. «Ми побачили, що
наша служба поважна, а люди
цінять нас і шанують. Ми поба
чили, як військові з різних країн
об’єднуються в одну християн
ську родину і наш дух піднісся»,
– розповіли вони командиру.
– Òîáòî, öåðêâà ñïðèÿº ³ì³äæó
ñèëîâèê³â ó ñóñï³ëüñòâ³?
– У кожній літургії ми моли
мося за все воїнство. Крім того,
ми часто ставимо в приклад вій
ськових на наших проповідях,
бо бачимо, що у них віра чиста,
вони поглинають її як суха губ
ка воду. Якщо вони прийняли
Бога, то дуже бережно його не
суть. І кожен капелан піднімає
престиж військовослужбовців,
а також престиж служби у їхніх
очах. Адже якщо за тебе молиться
церква з усім людом, то ти потрі
бен, і твоя місія необхідна.
– Äÿêóþ çà ö³êàâó ðîçìîâó.
– Дякую вам, і нехай мир буде
усьому війську!
n
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За нагородами – у Казахстан!
На Олімпійській тренувальній базі у Конча–Заспі під час
відкритого тренування лідери Національної збірної України з боксу
продемонстрували свою готовність до старту виступів на чемпіонаті
світу, що пройде в Алматі з 14 по 26 жовтня.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

До Казахстану “синьо-жовті” виру
шать суттєво оновленою дружиною. Зір
кові боксери-прикордонники Василь Ло
маченко й Олександр Усик, як відомо, вже
подалися в професійний спорт. Натомість
сьогодні мова піде про інших перспектив
них бійців, котрі захищатимуть честь на
шої держави на міжнародній арені.
Серію спарингів збірна України про
водила із національною командою Мол
дови. За їх підсумками головний тренер
вітчизняної збірної Дмитро Сосновський
сформував остаточний склад команди, яка
представлятиме нашу країну в Казахстані.
Проте називати їх не поспішає. Мовляв,
не можна, щоб інші розслаблялися. Про
те, ми вже точно знаємо, що до Алмати

поїдуть двоє боксерів-прикордонників –
Дмитро Митрофанов і Олександр Ганзуля.
Старший тренер національної збірної
України з боксу Володимир Матвійчук під
креслив, що склад прикордонних спортсменів
у збірній, як завжди, надзвичайно потужний.
Дмитро Митрофанов є лідером української
команди, Олександр Ганзуля – молодий, але
надзвичайно перспективний боксер.
Під час спарингу Дмитро демонстру
вав максимальну серед усіх учасників
швидкість викидання рук, він практично
не дає можливості супернику для манев
рів, на рингу завжди диктує свої умови
бою. 2011 року на чемпіонаті Європи він
впевнено виборов бронзу, а нинішнього
року став чемпіоном Всесвітньої Універ
сіади, що проходила в Казані.
Інший боксер-прикордонник – Олек
сандр Ганзуля – на сьогодні чемпіон Украї
ни, проте поки ще не виходив на рівень між
народних змагань. Ганзулю вважають одним

із найперспективніших боксерів України.
На рингу демонструє хорошу швидкість та
реакцію, добре «читає» тактику противника,
випереджаючи тим самим його дії.
Найбільшу ж цікавість до цьогорічного
світового форуму в Казахстані підігріває
оновлений формат проведення змагань.
Адже відтепер із боксерів знімають шоло
ми й усі подальші змагання у найстаршій

віковій групі пройдуть без звичних для
глядачів боксерських головних уборів.
Вже за декілька днів ми станемо свід
ками захоплюючих боксерських баталій,
участь у яких братимуть участь понад 570
майстрів шкіряної рукавички з 116 кра
їн світу. Тож уболіваймо за національ
ну збірну загалом і молодих боксерівприкордонників зокрема!
n

МІЖНАРОДНИЙ
ОГЛЯД
ДИНАСТІЇ

Коли спорт – сімейна справа
Нещодавно наш супертяж Володимир Кличко вкотре захистив титул чемпіона світу
у надважкій вазі. Під час бою секундантом Володимира був його рідний брат, також
легенда світового боксу – Віталій. Їхній дует взагалі можна вважати одним із брендів
нашої країни в світі. А ось чи багато ще ви знаєте родин, де великий спорт – сімейна
справа? Саме про них наша сьогоднішня розповідь.
Андрій КУЧЕРОВ

У світовій практиці нерідко зустрічаються успішні
спортсмени з однієї сім’ї – найчастіше це батьки і діти,
які успадкували лідерський характер. Так, не лише в
Україні добре відома династія Дерюгіних, яка завойову
вала авторитет держави в художній гімнастиці. Сьогод
нішній президент Національного олімпійського комітету
України Сергій Бубка, який встановив 35 світових рекор
дів у стрибках з жердиною, має старшого брата Василя,
теж стрибуна з жердиною. Василь Назарович 1986 року
став срібним призером чемпіонату Європи.
Хто знає як би склалася доля члена спорткоманди
Держприкордонслужби Василя Ломаченка, якби не його
батько і беззмінний тренер Анатолій Миколайович. Під його
наставництвом син став дворазовим олімпійським чемпіо
ном, дворазовим чемпіоном світу, чемпіоном Європи 2008
року, багаторазовим чемпіоном України, володарем Кубка
Вела Баркера та заслуженим майстром спорту України.
На теренах колишнього СРСР широковідомими були
брати Старостіни. У далекі 30-ті роки минулого століття
Петро, Микола, Андрій та Олександр Старостіни стояли

Брати Старостіни

у витоків футбольної команди «Спартак» та грали у ній на
різних позиціях у найкращі свої роки.
У футболі взагалі нерідкі ситуації, коли кілька поко
лінь родини займаються цим видом спорту і грають на
серйозному рівні. Звичайно, не всі з них відомі широкій
публіці, оскільки по-справжньому зіркових династій тут
не так вже й багато.
Однією з найуспішніших футбольних династій можна
вважати сімейство Форланів. 2011-го року збірна Уруг
ваю стала володарем Кубка Америки. Її лідером був Дієго
Форлан, який забив два голи у фіналі і став рекордсменом
за кількістю ігор за національну збірну (82 матчі). Раніше
цей же кубок вигравали його батько і дід. Батько, Пабло
Форлан, у складі збірної Уругваю брав участь у двох фі
нальних турнірах чемпіонатів світу (1966 і 1974рр.). А дід
Дієго по материнській лінії, Хуан Карлос Корасо, грав
за аргентинський “Індепедьенте” і збірну країни в 30-их
роках, а 1962-го був одним з тренерів збірної Уругваю на
чемпіонаті світу в Чилі.
Не можна обійти увагою сім’ю Маццола. Засновник
спортивної династії Валентино Маццола у 40-их роках
минулого сторіччя був капітаном італійського “Торіно” та
збірної. 1949 -го найкращий бомбардир чемпіонату Італії
розбився разом з туринською командою в авіакатастрофі.

Батько і син Ломаченки

Стопами батька пішли сини: Сандро зіграв на трьох чем
піонатах світу, а Алессандро був своєрідним “наконечни
ком” у зірковому складі “Інтера”, двічі завоював Кубок
європейських чемпіонів.
Італія також подарувала світовому футболу батька та
сина Мальдіні. Чезаре Мальдіні був провідним захисни
ком “Мілана” і збірної. Молодший Мальдіні – Паоло зі
грав 902 офіційні матчі у «Мілані» та завоював практично
всі існуючі в світі футбольні титули.
Варто також навести приклад американських тені
систок Уільям та Сирени Вільямс. Їхній перший тренер
– рідний батько у доволі жорсткій манері прищеплював
донькам любов до спорту. Це він пояснював щирим ба
жанням того, щоб доньки вирвалися з бідності. Як ре
зультат, сестри на двох встановили чимало рекордів у
жіночому тенісі, а згодом стали найбагатшими тенісист
ками світу.
Таким феноменам є наукове пояснення. Психологи
стверджують, що двоє або більше дітей з однієї родини,
які займаються в одному спортивному гуртку, підсвідомо
завжди будуть змагатися між собою, адже їм доводиться
ділити не лише одного тренера і друзів по секції, а й увагу
найдорожчих для них людей – батьків. Особливо яскра
во це виражено, якщо різниця у віці дітей несуттєва. Той
з них, хто досягне більшого, – стане стимулом для роз
витку іншого.
А закінчити матеріал хочеться висловом відомого
шотландського футбольного тренера та менеджера «Лі
верпуля» Біла Шенклі: «Якщо ти перший – ти перший.
Якщо ти другий – ти ніхто». І насправді досягти своєї
мети, стати лідером і мати світовий успіх можуть далеко
не всі. Але коли ти відчуваєш поруч родинне плече або
підтримку батька-тренера, твої сили подвоюються.
n
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10:45 «ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ»

00:05 «ДЕВ’ЯНОСТО ДЕВ’ЯТЬ ФРАНКІВ»

01:10 «МУТАНТИ»

01:30 «ПЕРВІСНИЙ СТРАХ»

СТБ

1+1

ICTV

ІНТЕР

Женя і Роман приїжджають у
Москву і влаштовуються працювати прислугою. Для них це
можливість залишитися у столиці. Незабаром вони вплутуються
в непрості сімейні стосунки
мешканців будинку...

Октав — найкрутіший у всесвіті, адже він займається рекламою! Це він вирішує, чого
вам захочеться завтра. У нього
пов но грошей, жінок і кокаїну, однак його терзають сумніви.

У США поширюється смертельна
хвороба, яку переносять таргани.
Генетики створюють комаху, що
знищує носіїв інфекції й сама
гине. Через кілька років у НьюЙорку починають відбуватися
страшні події...

У вбивстві архієпископа Чикаго
звинувачується хлопець, який,
незважаючи на всі докази, заперечує свою вину і переконує в
цьому свого адвоката. Стосунки
між ними стають все більш напруженими і заплутаними...

ПЕРШИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00
Новини

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20, 08.20 Тема дня
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Полiттеатр
10.10 Без цензури
10.35, 16.10 Т/с «Таємниця

старого мосту»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 17.55, 21.30 Дiловий
свiт
13.00 Хто в домi хазяїн?
13.20 Контрольна робота
13.55 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Книга.ua
16.50 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
17.40 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50 Сiльрада
19.10 Фестиваль гумору
«Умора»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
21.45 Хiти ХХ сторiччя
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 Фестиваль
православного кiно
«Покров»
00.20 На слуху
00.40 Вiд першої особи

ІНТЕР
05.20 Х/ф «Весьєгонська
вовчиця»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Доки живу,
кохаю»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Доки живу,
кохаю»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Життя Віки складається дуже
вдало: дівчина з
простої сім’ї закінчує московський виш і готується до весілля
з перспективним
юристом із «золотої молоді».
Але чи все пройде так гладко, як
планується?

13.45
14.40
15.40
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
23.40
01.30
03.35
04.05

Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Петро Лещенко»
Т/с «Грім»
Х/ф «Первiсний
страх» Y
Подробицi
Стосується кожного

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
10.45
12.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.50
00.05

02.00
03.25

05.00

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Х/ф «Джентльмени
удачi»
Х/ф «Дiти
Водолiя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Грошi
ТСН
Х/ф «Дев'яносто
дев'ять
франкiв» Y
Снiданок
з «1+1»
Х/ф «Дев'яносто
дев'ять
франкiв» Y
Грошi

ICTV
04.55 Служба розшуку

05.05
06.10
06.15
06.25
06.50
07.25
07.35
08.45
09.15
10.10
10.20
12.45
13.00
15.25
18.45
19.25
20.10
22.10
23.10
01.10
03.00
03.10

дiтей
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+
Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Диверсант»
Факти. День
Т/с «Диверсант»
Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Четверта
вежа
Свобода
слова
Х/ф «Мутанти» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда
про зiрок

09.50 Зiркове життя
10.45 Х/ф «Вiд серця до
серця» W

12.45 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
Учасники – люди
різних професій,
достатку, віку,
захоплень, життєвих прагнень і
кулінарних пристрастей. Вміти
добре готувати
їм абсолютно не
обов’язково. Головне – створити
незабутню атмосферу свята,
затишку і невимушеного спілкування.

16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Один за всiх
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Загальна
терапiя-2»
03.40 Нiчний ефiр

20.15
22.00
22.25
23.55
01.10
02.00

НОВИЙ
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Т/с «Вперед – до
успiху»
06.15, 13.30 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Денна варта»
11.55, 17.55, 20.00 Т/с
«Воронiни»
13.25, 14.35 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Двi дiвчини без
грошей»
16.55, 00.40 Т/с
«Бальзакiвський вiк»
19.00, 00.30 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Спiвай, якщо зможеш
01.40 Т/с «Iствiк»
02.30 Т/с «Межа»
03.10 Служба розшуку дiтей
03.15 Зона ночi
03.20 Середньовiччя
зачиняється о 18.00
03.35 Я, милiстю Божою,
пан возний
04.00 Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
04.10 Зона ночi
04.15 Видряпатися на попа
04.30 Бий, хто цнотливий
04.45 Втраченi права
05.00 Зона ночi
05.05 SOLO-MEA

НТН
05.55 Х/ф «34-й швидкий»
07.10 Х/ф «Каїр-2»

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

викликає «Альфу»
08.35 Агенти впливу
09.30 Правда життя
10.00 Х/ф «Акцiя»
11.35 Т/с «Далекобiйники»
15.30 Т/с «Бiлi вовки»
19.00, 01.20 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-10»
23.30 Т/с «Забутi»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.50 Речовий доказ
02.50 Агенти впливу
03.50 Свiдок
04.20 Правда життя
04.50 М/ф «Машинка часу»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.55 Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Не йди»
13.10 Кохаю! Чекаю!
14.10, 17.20, 22.00 Т/с

ТЕТ
06.00 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з
майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.05 «Iнародний» артист
22.35 Русо туристо
23.05 Дурнів+1
23.45 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 Чортицi в спiдницях
00.50 Теорiя зради
01.45 Твою маму!
02.35 До свiтанку

ФУТБОЛ
06.55 Один на один з
Гамулою
08.00 Чемпiонат України.
«Суми» – «Авангард»
10.15, 16.45 Великий
футбол
12.00, 03.20 Англiя –
Чорногорiя. Вiдбiр до
ЧС-2014
14.00, 22.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
14.35 Чемпiонат України.
«Олександрiя» –
«Зiрка»
18.30 Iспанiя – Бiлорусь.
Вiдбiр до ЧС-2014
20.30, 01.15 Європейський
weekend
22.50 Вiрменiя – Болгарiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
05.10 Новини + анонси

«Слiд»

16.00, 04.55 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 04.15 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Карпов. Сезон
другий»

23.30 Х/ф «Перевiзник-3» Y
01.45 Х/ф «Морлоки» X
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09:40 «ІДЕАЛЬНА ДРУЖИНА»

11:45 «МІЛЬЙОНЕР»

23:20 «БЛЕЙД. ТРІЙЦЯ»

02:25 «ТРЕТІЙ ВИМІР ПЕКЛА»

СТБ

СТБ

ICTV

ICTV

Олег і Віка живуть у шлюбі 10
років. Але одного разу Олегу
спадає на думку, що він хоче
бачити свою дружину на роботі
— «бізнес-вумен», удома — домогосподаркою, а в ліжку — суперсексі...

Кирило закінчив інститут і перед
ним відкрилися всі дороги, та ще
й сприяє багатий майбутній
тесть. Однак Кирило вирішує
всього домогтися сам і розриває
заручини. Проте кар'єра не
склалася...

Вампіри можуть захопити владу
над світом. Блейд — єдиний, хто
здатен запобігти змінам і перешкодити перетворенню Землі на
планету вампірів. Прагнучи зупинити Блейда, вампіри нацьковують на нього людей...

Безтурботний наркодилер Нік
Вест запрошує свою подружку
Семмі провести час «під кайфом» у покинутому будинку.
Саме там, досліджуючи приміщення, вони і натикаються на
дуже дивний пристрій...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00

04.50
05.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.25
12.00
12.20

Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.20 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.40, 16.35 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.25 Т/с «Москва. Три
вокзали»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
12.50 Кордон держави
13.05 Шеф-кухар країни
13.55 Х/ф «Батальйони
просять вогню». 1 с.
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор
15.45 Крок до зiрок
17.25 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.30 Формула захисту
19.40 Концертна програма
О. Піскова
21.40 Свiт спорту
21.45 Ювiлейний концерт
О. Малiнiна
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 На слуху

13.50
14.45
15.45
16.45
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
21.30
22.00
00.00
01.20
02.45

03.40

Т/с «Дельта»
Т/с «Грім»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Петро Лещенко»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Петро Лещенко»
Шустер Live
Футбол. Збiрна СанМарино – збiрна
України
Шустер Live
Х/ф «Гойдалка»
Д/ф «Олександр
Дедюшко.
Перевищення
швидкостi»
Стосується кожного

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.20
12.30
13.30
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
00.00
00.15
03.00
04.30
04.55

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Мiняю жiнку-8
ТСН
Х/ф «Iнсайдер» Y
Т/с «Пильна
робота»
ТСН. Особливе
Росiйськi сiмейнi
драми

04.50
05.15
06.20
06.25
06.35
07.10
07.20
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.30
02.25
03.50
04.35

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Головна програма
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Блейд.
Трiйця» Y
Навчiть нас
жити
Х/ф «Третiй вимiр
пекла» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.20 Чужi помилки
06.05 Усе буде добре!
07.45 Неймовiрна правда
про зiрок

09.40 Х/ф «Iдеальна
11.45
13.55
15.00
16.00

дружина» W
Х/ф «Мiльйонер» W
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!

Шоу поєднує інтереси жінок і чоловіків із ведення
господарства,
виховання дітей,
організації сімейного бюджету,
догляду за собою, кулінарної
майстерності та
інше. Експерти
програми дають
практичні поради, які застосовуються в повсякденному житті та
побуті.

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
20.00
22.00
22.25
23.25
02.55
03.40
05.25

про зiрок
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
«Вікна»-новини
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Загальна
терапiя-2»
Нiчний ефiр

05.30 Teen Time
05.35 Т/с «Вперед – до
06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.30
14.50
15.50
16.50
17.55
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.15
00.25
01.30
02.15
03.00
03.05
04.00
04.05
04.20
04.35
04.50
05.00
05.05

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
грошей»
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
Т/с «До смертi гарна»
Знайти крайнього
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Iствiк»
Т/с «Межа»
Зона ночi
Народження
українського кiно
Зона ночi
Магдебурзькi хронiки
Першi кроки
кримiналiстики
Чи повернеться
лiкар?
Благодiйна медицина
Зона ночi
Усмiшник

НТН

05.10 Х/ф «Акцiя»
06.35 Х/ф «Командир

УКРАЇНА

06.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

щасливої «Щуки»
08.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-9»
14.50, 17.00 Т/с «УГРО-4»
16.45 Свiдок
19.00 Свiдок
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-10»
23.30 Т/с «Забутi»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.20 Свiдок
01.50 Речовий доказ
03.25 Агенти впливу
05.30 Правда життя
05.00 Свiдок
ТЕТ

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.20 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде

07.30 М/с «Даша-

07.35, 17.40 Топ-матч
08.00 Вiрменiя – Болгарiя.

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з
майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.05 «Iнародний» артист
22.35 Русо туристо
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 Чортицi в спiдницях
00.50 Теорiя зради
01.45 Твою маму!
02.35 До свiтанку

зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов.
Сезон другий»

12.00, 04.20 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 03.40 Говорить
Україна

23.45 Т/с «Випадковий
свiдок»
ФУТБОЛ

Вiдбiр до ЧС-2014

12.00 Один на один з
Гамулою

12.55 Великий футбол
14.30, 04.35 Futbol Mundial
15.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА

17.45 Англiя – Чорногорiя.
Вiдбiр до ЧС-2014

19.55 Live. Азербайджан –
20.55
21.55
00.30
02.35

Росiя. Вiдбiр до ЧС2014
Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
Live. Iспанiя – Грузiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
Чемпiонат України.
«Суми» – «Авангард»
Азербайджан – Росiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
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06:00 «БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК»

23:20 «ЗОЛОТО ДУРНІВ»

00:30 «ДОКАЗ СМЕРТІ»

01:30 «ВТЕЧА НЕМОЖЛИВА»

НТН

ICTV

1+1

ІНТЕР

Журналіст-практикант приїжджає в портове місто, щоб написати репортаж про екіпаж
одного з буксирів. Для кращого
пізнання дійсності його призначають коком на судно «Циклон»,
де весь екіпаж — дівчата.

Історія про двох відчайдушних шукачів скарбів, які спочатку розлучилися, розчарувавшись у своєму захопленні
й один в одному, а потім разом напали на слід справжнього скарбу.

Три панянки вирушають відзначати день народження однієї з
них у техаський генделик. Там
серед інших з’являється вкрадливий немолодий чоловік зі
шрамом, який відрекомендувався як каскадер Майк...

2022-й. У в'язницю потрапляє
капітан морської піхоти, який
застрелив свого командира за
те, що той послав його знищити
село. В'язниця — це острів, на
якому два угруповання ведуть
війну за виживання.

ПЕРШИЙ
06.25 Доброго ранку,
Україно!

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 18.20,
01.20, 04.15 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20, 08.20 Тема дня
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25, 20.55 Офiцiйна

хронiка
09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзали»
11.10 Д/ф «Свiт Максима»
12.10, 18.45, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Формула захисту
12.40 Свiтло
13.15 Не вiр худому кухарю
13.40 Х/ф «Батальйони
просять вогню». 2 с.
14.55, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.00 Парламентськi
слухання у Верховнiй
Радi України
18.05, 01.35 Про головне
18.35 Фiнансова
перспектива
19.05 Фестиваль гумору
«Умора»
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Свiт спорту
21.50 Дорослi iгри
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 На слуху
00.40 Вiд першої особи
01.55 ТелеАкадемiя

ІНТЕР
04.50 Т/с «Дельта»
05.35 Х/ф «Гойдалка»
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 «Петро

11.25
12.00
12.20
13.50
14.45
15.45
16.45
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
22.35
01.30
03.15
04.00

Лещенко»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi
справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Петро Лещенко»
Т/с «Грім»
Х/ф «Втеча
неможлива» Y
Стосується
кожного
Т/с «Дельта»

1+1
06.00 Служба розшуку

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.25
12.30
13.30
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.30
23.50
00.05
00.30
02.15
03.00
03.15
05.00

ICTV
04.40 Служба розшуку

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Територiя обману
ТСН
Тачки-2
Х/ф «Доказ
смертi» X
Т/с «Пильна
робота»
ТСН
Х/ф «Доказ
смертi» X
Територiя
обману

04.45
05.10
06.15
06.20
06.30
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.40
02.35
03.55
04.40

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Четверта вежа
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Золото
дурнiв»
Стоп-10
Х/ф «Вторгнення
чужинцiв» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.55 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда
про зiрок

10.00 Зiркове життя
10.55 Врятуйте нашу
13.55
15.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
02.00
02.50

сiм'ю-2
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Перстень з
Амстердаму» W
Штурман торгового флоту Юрій
Фастов буває за
кордоном. Одного разу на прохання ділка Міші
він знайомиться
в Амстердамі з
барменом Фредом, який займається валютними
операціями. Незабаром Фастова вербує іноземна розвідка.

04.10 Нiчний ефiр

УКРАЇНА
05.10 Х/ф «Готель для

НОВИЙ
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Т/с «Вперед – до

НТН
06.00 Х/ф «Бережiть

успiху»
06.15, 13.25 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 17.55, 20.00 Т/с
«Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.25 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Двi дiвчини без
грошей»
16.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Бальзакiвський
вiк»
01.10 Т/с «Iствiк»
01.55 Т/с «Межа»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Вiн врятував нас вiд
чуми
03.00 Найкращi... Серед
повитух
03.15 Земцi
03.30 Рiднi стiни
03.45 Зона ночi
03.50 Чорний колiр
порятунку
04.15 Птахи гнiзда Марiї
04.40 Зона ночi
04.45 Iван Франко

08.30, 16.45, 19.00, 01.20,
03.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.15 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде

розбитих лiхтарiв-9»
14.50, 17.00 Т/с «УГРО-4»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-10»
23.30 Т/с «Забутi»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.50 Речовий доказ
02.55 Агенти впливу
04.00 Правда життя
04.30 М/ф «Вiннi Пух»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов.

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з
майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.05 «Iнародний» артист
22.35 Русо туристо
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 Чортицi в спiдницях
00.50 Теорiя зради
01.45 Твою маму!
02.35 До свiтанку

ФУТБОЛ
08.00, 16.00 Азербайджан –
Росiя. Вiдбiр до ЧС2014
10.30, 01.20 Iспанiя –
Грузiя. Вiдбiр до ЧС2014
12.30 Європейський
weekend
14.00 Futbol Mundial
18.00 Топ-матч
18.20 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
ЦСКА – «Вiкторiя»
19.25 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
20.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Ювентус» –
«Галатасарай»
22.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«БаЇр» – «Сосьєдад»
03.20 Чемпiонат України.
«Олександрiя» –
«Зiрка»

жiнок»

Попелюшки» W

зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00
Т/с «Слiд»
Сезон другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 03.35 Говорить
Україна

23.40 Т/с «Випадковий
свiдок»

01.30 Х/ф «Цькування» Y
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23:20 «НЯНЬКИ»

00:35 «ПІРАНЬЇ 3DD»

01:30 «ДЕЩО ПРО ГЕНРІ»

02:05 «НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ-2»

ICTV

1+1

ІНТЕР

ICTV

Відставний гангстер наймає двох
братів-качків для охорони своїх
племінників-близнюків. Двоє
дорослих шалапутів знаходять
своє дзеркальне відображення у
двох юних пустунах. Перед няньками — нелегке завдання...

Доісторичні тварини більше не
обмежуватимуться поїданням
туристів на озері, а проникнуть
через водопровідні та каналізаційні мережі в басейни та інші
штучні водойми нового аквапарку під назвою Wilderness Waters.

Генрі Тернер — безсердечний
адвокат, готовий домагатися
успіху за будь-яку ціну. Але одного разу трапляється нещастя,
яке обриває стрімку кар'єру
Генрі. Він стає недієздатним і
повністю втрачає пам'ять...

За зачиненими дверима звичайного коледжу розгортається
підготовка до... підпільного
турніру з боїв без правил. На
звання чемпіона претендують
четверо студентів, яких навчає
зірка мікс-файту Кейс Вокер.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00,
04.15 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.20 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна

04.50
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

09.40, 16.25 Т/с «Таємниця

11.25

хронiка

старого мосту»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзали»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Х/ф «Батальйони
просять вогню».
3, 4 с.
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Українська пiсня
17.10 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.30, 01.40 Про головне
19.50 Надвечiр'я
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма
О. Малiнiна «Десятий
бал»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 На слуху
00.40 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя

12.00
12.20
13.50
14.45
15.45
16.45
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
22.35
01.30
03.10
04.05

Т/с «Грім»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Петро
Лещенко»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Петро
Лещенко»
Т/с «Грім»
Х/ф «Дещо про
Генрi» Y
Стосується
кожного
Т/с «Дельта»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.25
12.30
13.30
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.30
00.20
00.35
02.10
03.40
05.00

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Кохання без
кордонiв
ТСН
Х/ф «Пiраньї
3DD» X
Т/с «Пильна робота»
Х/ф «Пiраньї 3DD» X
Росiйськi сiмейнi
драми

04.50
05.15
06.20
06.25
06.35
07.00
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.15
02.05
03.40
04.25

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Няньки»
Несекретнi файли
Х/ф «Нiколи не
здавайся-2» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.55 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда
про зiрок

10.00 Кохана, ми вбиваємо
13.55
15.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
01.00
01.55

дiтей
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Попередні
розслiдування» W
Фільм продовжує
розповідь про міліціонера Сережкіна – головного
героя стрічок
«Господар тайги», «Зникнення
свідка». Цього
разу в званні капітана міліції герой веде розслідування справи
про плоти, кимось посаджені
на мілину.

03.25 Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

05.35, 06.10 Teen Time
05.40 Т/с «Вперед – до

04.50, 14.50, 17.00 Т/с

успiху»
06.15, 13.25 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 17.55 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.25 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Двi дiвчини без
грошей»
16.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Бальзакiвський
вiк»
01.10 Т/с «Iствiк»
01.50 Т/с «Межа»
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi
02.45 Пiд знаком бiди
03.25 Воля вiдходить з
боями
03.40 Зона ночi
03.45 Моя адреса –
Соловки. Пастка
04.05 Марко
Кропивницький
04.45 Зона ночi
04.50 Легендарне парi
05.05 Марiя i Марфа

08.30, 16.45, 19.00, 01.20,
03.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi

«УГРО-4»

21.30
22.30
23.30
00.30
01.50
02.30
04.00
04.30

розбитих лiхтарiв-9»
Т/с «Елементарно»
Т/с «CSI. Маямi-10»
Т/с «Забутi»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя
М/ф «Вiннi Пух i день
турбот»

ТЕТ

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 «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з
майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.05 «Iнародний» артист
22.35 Русо туристо
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 Чортицi в спiдницях
00.50 Теорiя зради
01.45 Твою маму!
02.35 До свiтанку

05.25 Х/ф «Мелодiя
кохання» Y

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.10 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов.
Сезон другий»

12.00, 04.10 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 03.30 Говорить
Україна

23.40 Т/с «Випадковий
свiдок»
ФУТБОЛ

07.05, 18.00 Топ-матч
07.20, 13.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА

08.00, 16.00 Iспанiя –
Грузiя. Вiдбiр до ЧС2014
10.30 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Баїр» – «Сосьєдад»
12.30 Futbol Mundial
13.35, 03.20 Чемпiонат
України. «Суми» –
«Авангард»
18.20 Лiга Європи УЄФА.
«Динамо» –
«Чорноморець»
20.25 Лiга Європи УЄФА.
«Рапiд» – «Динамо»
22.55 Лiга Європи УЄФА.
«Чорноморець» –
ПСВ
01.20 Азербайджан – Росiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
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18:05 «КОЛИ ЦВІТЕ БУЗОК»

23:00 «ВІЙНА НАРЕЧЕНИХ»

00:00 «СУДНИЙ ДЕНЬ»

00:40 «ЯКЩО СВЕКРУХА — МОНСТР»

ІНТЕР

1+1

ICTV

ІНТЕР

Молода жінка живе зі своєю матір'ю і сином. Її подруга, хатня
робітниця в багатій родині, щоб
хоч трохи розважити приятельку,
кличе її в гості до друзів свого
нареченого. Ось тут і починається найцікавіше.

Кінцем дружби між Еммою та Лів
стали їхні весілля, намічені на
одну й ту ж дату. Ніхто не хоче йти
на поступки. Дівчата починають
відчайдушну конкуренцію за місце проведення торжества і гостей...

Велику Британію косить найстрашніший вірус за всю історію.
Евакуювати вдалося небагатьох,
а тих, хто підхопив заразу, ізолювали за величезною стіною. Але
врятувати острів від смертельної
інфекції не вдалося...

Нескінченні спроби Шарлотти
знайти собі підходящого чоловіка виявляються невдалими. І ось
вона зустрічає Кевіна — красивого, успішного і... вільного!
Однак разом з Кевіном з'являється Віола — його матуся...

ПЕРШИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00,
04.15 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.20 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25 Офiцiйна хронiка
09.40, 16.20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзали»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Вiра. Надiя. Любов
13.35 Х/ф «Мир тому, хто
входить»
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.45 Рояль у кущах
17.00 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 Українська пiсня року
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Д/ф «Ласкаво
просимо до
зразкового селища»

ІНТЕР
04.50 Т/с «Грім»
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 «Петро

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05

Лещенко»

11.25 Слiдство
12.00
12.20
13.50
14.45
15.45
16.45
17.50
18.05
20.00
20.30
00.40
02.25
02.55
03.50

вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Х/ф «Коли цвіте
бузок»
Подробицi
Шустер
Live
Х/ф «Якщо
свекруха –
монстр» Y
Подробицi
Д/ф «В. Мигуля.
Зворотний
вiдлiк»
Слiдство
вели...

10.40
12.30
13.30
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.00
23.00
00.55
02.25
03.10
04.40
05.05

ICTV
04.30 Служба розшуку

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Кохання без
кордонiв
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Казкова Русь
Хочу в «Вiагру»
Х/ф «Вiйна
наречених» Y
Х/ф «Любовнi
рани» Y
ТСН
Т/с «Пильна
робота»
ТСН. Особливе
Тачки-2

04.35
05.05
06.05
06.10
06.20
06.50
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.35
00.00
02.10
03.55
04.40

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в Українi
Х/ф «Судний
день» Y
Х/ф «Дика
орхiдея» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.30 Чужi помилки
06.15 Х/ф «Недiльний

НОВИЙ
05.25 Служба розшуку дiтей
05.30 Teen Time
05.35 Т/с «Вперед – до

тато» W

07.50 Неймовiрна правда
09.10
15.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.10
01.40

про зiрок
Х/ф «П'ята група
кровi» W
Звана вечеря
Х/ф «П'ята група
кровi» W
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Куб-4
Х/ф «Зникнення
свiдка» W
Продовження
фільму «Господар тайги» створене у відповідь
на численні прохання глядачів.
Служба Серьожкіна в новому
районі почалася
з обставин виняткових і драматичних: на
кам’яному березі
Лисої Коси вбито
вченого-зоолога...

03.05 Нiчний ефiр

06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.20
13.25
14.25
14.55
15.55
16.55
17.55
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
00.15
01.10
01.55
02.35
02.40
03.30
03.35
03.55
04.10
04.25
04.30
04.45

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
грошей»
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
Т/с «До смертi гарна»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Iствiк»
Т/с «Межа»
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Г. Нарбут. Живi
картини
Неприборкана
POETA MAXIMUS
Зона ночi
Майстер музи
Я на свiтi такий один

УКРАЇНА
05.20 Х/ф «Чоловiк має

НТН
04.50 Т/с «УГРО-4»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Повернення

платити» W

Турецького»

13.00 Т/с «Вулицi розбитих
14.50
16.45
17.00
19.00
19.30
23.30
00.30
02.05
03.30
04.00

лiхтарiв-9»
Т/с «УГРО-4»
Свiдок
Т/с «УГРО-4»
Свiдок
Т/с «Конвой PQ-17»
Легенди шансону
Х/ф «Московськi
красунi» Y
Х/ф «Патрульний» Y
Речовий доказ
Свiдок

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Iкона стилю
20.30 Х/ф «Квиток на
Vegas» Y
22.30 Русо туристо
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Чортицi в спiдницях
00.45 Теорiя зради
01.45 Твою маму!
02.35 До свiтанку

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
02.50 Подiї
07.30, 15.25, 01.40
Щиросерде зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов.
Сезон другий»

12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 03.10 Говорить
Україна

23.45, 03.50, 05.25 Т/с
«Випадковий свiдок»

ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Олександрiя» –
«Зiрка»
10.30 Лiга Європи УЄФА.
«Рапiд» – «Динамо»
12.30 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.00 Азербайджан – Росiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
16.00 Лiга Чемпiонiв
УЄФА.
«Ювентус» –
«Галатасарай»
18.00 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
18.40 Iспанiя – Грузiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
20.45 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
21.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини.
«Хоффенхайм» –
«Баїр»
01.45 Чемпiонат Нiмеччини.
«Хоффенхайм» –
«Баїр»

СУБОТА, 19 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

20:00 «СУТІНКИ»

22:00 «ПЕРЕВІЗНИК»

22:10 «2012»

01:05 «ХОДЯТЬ ЧУТКИ»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Сімнадцятирічна дівчина Белла
разом із батьком переїжджає в
невелике містечко. Вона закохується в загадкового однокласника. Він, як виявилося, походить із родини вампірів, які відмовилися від нападів на людей.

Колишній десантник Френк
Мартін має бізнес — перевозить
будь-які вантажі по французькому Середземномор'ю і робить
свою роботу конфіденційно,
швидко і якісно, а тому на брак
клієнтів не скаржиться...

У всьому світі люди змушені
долати все страшніші й
страшніші природні катаклізми. Головним героям доведеться з'ясовувати причини
цих катастроф і не втрачати
надію на порятунок.

Життя Сари Хаттінгер помітно
змінюється завдяки знайомству
з мільйонером Бо Берроузом.
Абсолютно несподівано ця зустріч допомагає їй розкрити
деякі таємниці з життя своєї
родини...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

08.30 Панянка та кулiнар
09.05, 04.10 Життя на

05.30 Шустер Live
09.30 Усе для мами
10.00 Д/ф «Г. Лепс. Що

рiвних
09.15 Армiя
09.30 Православний вiсник
09.55 Моменти життя
10.55 Х/ф «Батальйони
просять вогню».
1, 2 с.
13.40, 04.25 Театральнi
сезони
14.30, 17.50 В гостях у
Д. Гордона
15.35 Український акцент
15.55 Футбол. ЧУ. Прем'єрлiга. «Iллiчiвець»
(Марiуполь) –
«Шахтар» (Донецьк)
18.50 Золотий гусак
19.25 Концертна програма
«Музика нас
з'єднала»
20.35 Слово регiонам
20.45 Кабмiн: подiя тижня
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.10 Фестиваль
православного кiно
«Покров»
01.45 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
02.55 Дитячий фестиваль
«Усi ми дiти твої,
Україно»
03.40 Школа юного
суперагента
03.55 Доки батьки сплять
05.05 Надвечiр'я

може людина...»
11.00 Х/ф «Максим
Перепелиця»
Сільського жартівника Максима
Перепелицю
призивають на
службу в армію.
Але і там, намагаючись уникнути
труднощів армійського життя,
він хитрує . Проте
справжній характер змушує хлопця переосмислити те, що відбувається.

12.55 Х/ф «Коли квiтне
14.55
16.55
18.00
20.00
20.30
22.20
00.30
02.15
02.45
03.30

бузок»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала-2012»
Велика рiзниця поукраїнськи-2013
Т/с «Незабудки»
Подробицi
Т/с «Незабудки»
Х/ф «Сталевий
метелик»
Х/ф «Подвiйне
прiзвище»
Подробицi
Д/ф «Г. Лепс. Що
може людина...»
Х/ф «Максим
Перепелиця»

1+1

ICTV

06.00 Ремонт+
06.30 ТСН
07.15 Великий пекарський
09.00
10.00
10.05
11.15
12.30
14.25
15.45
16.15
18.30
19.30
20.00
22.00
00.00
02.10

турнiр
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
Свiтське життя
Чотири весiлля
Операцiя «Краса»
Мiняю жiнку-8
Казкова Русь
Хочу в «Вiагру»
Розсмiши комiка-4
ТСН
Вишка
Х/ф «Перевiзник»
Х/ф «Ворота
драконiв» Y
Х/ф «Любовнi
рани» Y

На відміну від
своєї дружини,
експресивної
Аманди, Бен Бінгем до середини
життя остаточно
занехаяв себе.
Коли вона врешті-решт його кидає, Бен впадає
у повну прострацію . Він топить
своє горе в джині
і відмовляється
вилазити з піжами.

03.40 Х/ф «Вiйна

наречених» Y

05.05 ТСН

04.45
05.15
06.20
06.50
08.45
09.50
10.35
11.40
12.00
12.20
12.55
18.45
19.00
19.55
22.10
01.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Т/с «Морськi
дияволи»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Невдатна країна
Наша Russia
Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
Х/ф «2012»
Х/ф «Посейдон» Y

Під ударом величезної хвилі в Атлантичному океані круїзний лайнер за кілька секунд перевертається і починає
тонути, змушуючи пасажирів докладати неймовірних зусиль,
щоб вибратися зі
зруйнованого корабля на поверхню!

02.55 Х/ф «Хронiки

мутантiв» Y
04.40 Т/с «Погоня»
05.20 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.20 Нашi улюбленi
06.25
08.00
09.00
10.40
15.10
19.00
00.15

мультфiльми
Х/ф «Чорна
стрiла» W
Караоке на
Майданi
Їмо вдома
Зваженi та
щасливi-3
Танцюють усi!-6
Х-Фактор-4
Х/ф «Кохання i
голуби» W
Василь Кузякін
вирішив з’їздити

05.00 М/с «Роги i копита»
05.45 Х/ф «Кохання за
07.45
08.55
10.00
11.40
12.45
14.10
15.10
16.10
18.00
20.00
22.20

відпочити на південь і зустрів там

01.05

Раїсу Захарівну.
Повертатися в
свій дім не захотів, пішов жити
до нової дружи-

02.50
02.55
03.05
03.20

ни, але додому
все-таки тягнуло
– все своє, рідне,
та ще й голуби на
горищі туркочуть...

02.15 Детектор
брехнi-4

03.25 Нiчний ефiр

03.35
03.50
03.55
04.05
04.20
04.35
04.40
04.55

правилами i без»
Знайти крайнього
«М'ясорупка»
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
шефа
Шурочка
Рудi
Дорослi, як
дiти
Уже котрий
день
Т/с «Воронiни»
М/ф «У пошуках
Немо»
Х/ф «Сутiнки»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодик»
Х/ф «Ходять
чутки» Y
Зона ночi
Джерела Вiтчизни
Братiє i
дружино
Запорiзька Сiч.
Витоки
Зоряний час козацтва
Зона ночi
Козацький
флот
За литовської
доби
Дике поле
Зона ночi
Мовчазне божество
Соломон i Годеле

НТН

УКРАЇНА

04.30 Т/с «УГРО-4»
08.00 Т/с «Повернення

06.10, 03.20 Т/с

Турецького»
11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.40, 02.50 Правда життя
14.10 Т/с «Далекобiйники»
18.00 Легенди шансону
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-4»
23.00 Таємницi
кримiнального свiту
23.30 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-8»
01.20 Т/с «Закон i порядок»
03.50 М/ф «Як каченямузикант стало
футболiстом»

07.00, 19.00, 03.00 Подiї
07.15 Х/ф «Майор

ТЕТ

06.00
07.10
07.35
08.00
08.35

«Єралаш»
М/с «Ескiмоска»
Малята-твiйнята
Телепузики
М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05, 01.00 Т/с «Десяте
королiвство»
19.40 Х/ф «Квиток на
Vegas» Y
21.25 Країна У
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Т/с «Американська
iсторiя жаху.
Притулок»
03.55 До свiтанку

«Випадковий свiдок»
Пейн» W

09.15, 09.50, 19.20, 20.20,
21.20 Т/с «Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Т/с «Адвокат»
15.00 Х/ф «Серце без
замка» W
Т/с «Троє в Комi»
Хто гiдний бiльшого
Сomedy Women
Сomedy Club
Х/ф «Винахiд
неправди» Y
06.30 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

17.10
22.20
23.20
00.20
01.20

08.00 Чемпiонат Нiмеччини.
«Хоффенхайм» –
«Баїр»
10.25 Один на один з
Гамулою
11.30 Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру
12.30 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – МЮ

14.30, 15.30, 18.00, 20.30
Футбол Live

15.55 Live. Чемпiонат

України. «Iллiчiвець» –
«Шахтар»
18.25 Live. Чемпiонат
України. «Ворскла» –
«Металург»
20.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Осасуна» –
«Барселона»
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Еспаньол» –
«Атлетико»
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13:35 «ОПЕРАЦІЯ «И»...

20.40
20.50
21.00
22.00
22.20
22.55
23.00
23.35
23.55
01.20
02.10
03.05
03.50
04.05
04.20
05.05

22:30 «КАРДІОГРАМА КОХАННЯ»

00:45 «ІНТЕРДІВЧИНКА»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ІНТЕР

Комедія, що складається з трьох
новел, головний герой яких —
студент Шурик — постійно потрапляє з однієї халепи в іншу,
але з приголомшливим самовладанням виходить з найнесподіваніших ситуацій.

Сіетл охоплений низкою таємничих убивств, а вампірка, яка
палає жагою помсти, продовжує
пошуки Белли. Белла ж змушена робити вибір між коханням до
Едварда і дружбою з Джейкобом.

Євген разом із дружиною і дочкою приїжджає у містечко і там
знайомиться з цікавим подружжям: актрисою Вікторією та її
чоловіком Вадимом. Євген навіть не підозрює, наскільки ця
зустріч змінить його життя...

Тетяні, здавалося, нарешті пощастило: вона вийшла заміж за
шведа і виїхала жити до чоловіка.
Наче б збулося все, про що
могла мріяти валютна путана,
яка жила в СРСР. Але все виявилося зовсім не просто...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35 Криве дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.30 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.35 Подорожуй свiтом
11.00 Ближче до народу
11.35 Як ваше здоров'я?
12.35 Крок до зiрок
13.25 Х/ф «Батальйони

15.45
16.40
17.05
18.00
18.40
20.20

21:00 «СУТІНКИ. САГА. ЗАТЕМНЕННЯ»

просять вогню».
3, 4 с.
Маю честь запросити
Золотий гусак
Караоке для дорослих
Дiловий свiт. Тиждень
Українська пiсня
Ми хочемо, щоб ви
знали
Головний аргумент
Офiцiйна хронiка
Пiдсумки дня
Полiттеатр
Фестиваль гумору в
Коблево
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Пiдсумки
Олiмпiйський виклик
Дружина
Пiдсумки тижня
Д/ф «Коран: біля
витоків книги»
Дитячий фестиваль
«Молода Галичина»
Сiльрада
Доки батьки сплять
Театральнi сезони
Як ваше здоров'я?

ІНТЕР
05.05 Х/ф «Подвiйне

1+1
06.10 Кохання без
кордонiв

прiзвище»

06.35 Мiжнародний
08.25
09.25
10.00
11.00
12.00
14.00
18.00
20.00
21.00
22.55

фестиваль гумору
«Юрмала-2012»
Велика рiзниця поукраїнськи-2013
Школа доктора
Комаровського
Орел та решка. Назад
у СРСР
Осiння кухня
Х/ф «Сталевий
метелик»
Т/с «Незабудки»
Т/с «Танцi
марiонеток»
Подробицi тижня
Т/с «Танцi
марiонеток»
Х/ф «Кактус i Олена»
Діма на прізвисько Кактус з юності закоханий в
Олену. Але шлях
до серця красуні
не найлегший. А
незабаром Кактус дізнається,
що вона зустрічається з суперником, його ж однокласником Олегом, сином відомого в місті прокурора.

00.45 Х/ф «Iнтер-

дiвчинка» Y
03.20 Подробицi тижня
04.05 Д/ф «Жива тема.
Зiрка у вiдпустцi»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт+
09.00 Лотерея «Лото
10.00
11.00
11.40
13.35
15.30
17.00

«Забава»
Недiля
з «Кварталом» –2
Смакуємо
Х/ф «Перевiзник»
Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди
Шурика»
Великий пекарський
турнiр
Х/ф «Сила серця»
Марія приїхала з
невеликого села
до Москви на навчання. І спочатку все складається непогано:
успіхи в навчанні,
взаємне кохання.
Але раптом усе
руйнується – через термінову й
дорогу кардіологічну операцію,
необхідну молодшому братикові
героїні.

19.30
20.15
22.00
23.05
00.15
02.00
03.25

ТСН-Тиждень
Х/ф «Сила серця»
Свiтське життя
Що? Де? Коли?-2
Х/ф «За межею» Y
Операцiя «Краса»
Х/ф «Ворота
драконiв» Y
05.25 Смакуємо

ICTV
05.45 Факти
06.05 Свiтанок
07.05 Квартирне питання
08.00 Анекдоти поукраїнськи

08.20 Дача
09.05 Х/ф «Розбiрки у
11.00
11.30
12.10
13.55
15.45
18.45
19.55
20.40
21.00
22.25

Бронксi»
Козирне життя
Максимум в Українi
Таксi
Х/ф «Випадковий
шпигун»
Х/ф «2012»
Факти тижня
Наша Russia
Невдатна країна
Головна програма
Х/ф «Химера» Y

СТБ
04.40 Нашi улюбленi

05.45
06.40
09.30
10.25
13.25
19.00
21.15
22.30
00.30

копита»

06.00 Х/ф «Щоденники
07.45
08.00
09.15
11.15
13.20
13.50
14.45
16.45

Усього раз на
тиждень, у неді-

19.30

лю, шестирічний

Ельза та Клайв
синтезували ДНК
людини і тварини. У результаті
на світ з’явилася
дівчинка, яка згодом стала жінкою-химерою.
Вона має особливий зв’язок зі
своїми творцями,
і це загрожує їм
смертельною небезпекою.

Олексій бачить
свого тата. Вже
півроку його

21.00
23.20

батьки Діма і Маша розлучені.
І ось у цей татів
день Олексій
весь час придумує різні хитро-

01.10
02.45
02.50
03.20

щі, щоб мама і
тато знову були

00.50 Х/ф «Судний

день» Y
02.40 Х/ф «Хронiки
мутантiв» Y
04.20 Про-Ziкаве.ua

мультфiльми
Їмо вдома
МайстерШеф-3
Караоке на Майданi
МайстерШеф-3
Х-Фактор-4
Битва екстрасенсiв
Один за всiх
Х/ф «Кардiограма
кохання» W
Х/ф «Недiльний
тато» W

НОВИЙ
05.15 М/с «Роги i

разом...

02.10 Х/ф «Гусарська
балада» W

03.40 Нiчний ефiр

03.50
03.55
04.50
04.55

няньки»
Церква Христова
Уральськi
пельменi
М/ф «Роби ноги-2»
Спiвай, якщо
зможеш
Мачо не плачуть
Божевiльний
автостоп
М/ф «У пошуках
Немо»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодик»
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
шефа
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
Х/ф «Недитяче
кiно» Y
Х/ф «Вiдвертостi
юної нареченої» Y
Зона ночi
Благословляю i
молюся
Митрополит
Дмитро
Могила
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Невгамовний
Пантелеймон

НТН
04.00 Т/с «УГРО-4»
07.25 Т/с «Конвой PQ-17»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 02.55 Агенти впливу
13.00 Жорстокий спорт
14.00 Телеклiнiка доктора
Болена

15.05 Т/с «Таємницi
слiдства-4»

19.00 Т/с «Бiлi вовки»
22.45 Д/с «Пiвдень.
Нерадянський Союз»

23.45 Т/с «NCIS. Полювання
01.25
03.50
04.50
05.20

на вбивцю-8»
Х/ф «Патрульний» Y
Речовий доказ
Правда життя
М/ф «Юля-вередуля»

ТЕТ
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
08.35 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/ф «Артур i його
зниклий друг»
11.55 Х/ф «Цей клятий кiт»
13.55 Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
16.00, 18.00 Зупинiть, я
закохалась!
20.00 Країна У
21.00 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Т/с «Американська
iсторiя жаху.
Притулок»
00.00 Х/ф «Крик-4» Y
02.00 Т/с «Десяте
королiвство»

УКРАЇНА
06.50 Подiї
07.10 Т/с «Троє в Комi»
09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Адвокат»
15.00 Х/ф «Страшна
красуня» W

17.00 Х/ф «Намисто» W
19.00, 02.55 Подiї тижня
20.00 Як викапаний
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Нiчнi
яструби» Y

03.40 Х/ф «На все
життя» W

05.10 Х/ф «Серце без
замка» W

ФУТБОЛ
07.20 Futbol Mundial
08.00 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Шахтар»
10.25 Д/ф «ТОП 20
моментiв Кубка свiту»
11.25, 00.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.00, 12.55, 15.30, 18.00,
18.35, 21.05 Футбол
Live
13.25 Live. Чемпiонат
України. «Зiрка» –
«Нива»
15.55 Live. Чемпiонат
України. «Зоря» –
«Севастополь»
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Таврiя»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Францiї. «Лiон» –
«Бордо»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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Áàæàþ÷³ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìàþòü íàä³ñëàòè äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» êîëüîðîâ³ õóäîæí³ ôîòî ó ñòèë³ «ì³ë³òàð³» â åëåêòðîííîìó àáî äðóêîâàíîìó âèãëÿä³ ðîçì³ðîì â³ä 10х15 äî 30х40 ñì. Ðàçîì ³ç ôîòî ìàº
áóòè íàäàíà êîðîòêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîíêóðñàíòêó (â³ê, îñâ³òà, â³éñüêîâå çâàííÿ, ïîñàäà, âèñëóãà ðîê³â íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³, ñ³ìåéíèé ñòàí, óïîäîáàííÿ), à òàêîæ ïîøòîâà àäðåñà òà êîíòàêòíèé òåëåôîí ó÷àñíèö³. Ôîòî êîíêóðñàíòîê
ïðîõîäèòèìóòü ïîïåðåäí³é â³äá³ð æóð³ êîíêóðñó. Íàéêðàù³ ç íèõ áóäóòü íàäðóêîâàí³ íà øïàëüòàõ ãàçåò «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè», «Íàðîäíà àðì³ÿ» òà «²ìåíåì çàêîíó», à òàêîæ ðîçì³ùóâàòèìóòüñÿ íà ñàéòàõ âèäàíü ³ â³äîìñòâ. Çà ï³äñóìêàìè êîæíîãî ì³ñÿöÿ îáèðàòèìåòüñÿ ó÷àñíèöÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè. Ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ êîíêóðñó ä³â÷àòà çìàãàòèìóòüñÿ ó ñòð³ëüá³ ç ï³ñòîëåòà, âîä³íí³ àâòîìîá³ëÿ òà ïëàâàíí³. Îãîëîøåííÿ òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæíèöü êîíêóðñó
â³äáóäåòüñÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2013 ðîêó. Ôîòî íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. ßëòèíñüêà, 11, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè». Åëåêòðîíí³ àäðåñè: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Юлія БОРОДIЙ, лейтенант, закiнчила ВITI НТУУ «КПI»
2013року. З дитинства мрiяла стати вiйськовослужбовцем
або юристом. Полюбляє книги та прогулянки парком.

Олена КАЛАБСЬКА, курсант факультету правоохоронної
діяльності та правознавства Національної академії
Держприкордонслужби України. Займається фотографією та
спортом.

Емма КЕРІМОВА, курсант 1-го курсу інженерно-авіаційного
факультету Харківського університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба. Кандидат у майстри спорту .

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колектив управління охорони здоров’я
АДПСУ та Центральної військово-лікарської
комісії ДПСУ сердечно вітає з 75-річчям
ДЄДОВА Анатолія Івановича, який все
своє життя присвятив охороні здоров’я
прикордонників, пройшов професійний шлях
від санітарного інструктора підрозділу до
начальника рентгенологічного відділення
Центрального військового госпіталю
Прикордонних військ України, від рядового
до полковника медичної служби. На всіх
посадах службові обов’язків виконував
сумлінно й якісно. І після звільнення з
військової служби ветеран ДПСУ продовжує
працювати лікарем ЦВЛК.
Бажаємо Вам, шановний Анатолію Івановичу,
і в подальшому зберігати невтомну
енергію новаторського пошуку, плідних
успіхів у службовій діяльності, морального
задоволення від результатів праці, міцного
здоров’я, щастя і добробуту, втілення в життя
всіх планів, задумів і мрій.
Нехай щастить завжди та всюди, і хай Бог
благословляє усе Ваше подальше життя!
Рада та актив громадської організації
«Ветерани кордону» Одеського
прикордонного загону щиро та сердечно
вітають ювілярів жовтня: БУНЄЄВУ Ольгу
Василівну з 50-річчям, КОРНІЄНКА Олега
Івановича з 55- річчям, ПОДУНАЯ Євгена
Геннадійовича з 35-річчям, а також
іменинників – голову громадської організації
«Ветеран кордону» БЕРЕЗОВА Михайла
Антоновича, БАБИЧА Василя Дмитровича,
ВЕРБІЦКОГО Володимира Васильовича,
ВІГОВСЬКОГО Андрія Андрійовича,
ГОРИНЦЕВА Олександра Васильовича,
ГРАБКА Владислава Павловича, КЕРОДА
Віталія Олеговича, КОВРИГУ Олександра
Тимофійовича, ЛУКОВСЬКОГО Костянтина
Михайловича, НЄДЄВА Дмитра Петровича,
ПАВЛЮКА Юрія Григоровича, СЛАВОВА
Данила Даниловича, СЕМЕНКА Віталія

Івановича, ТОЛСТІКОВА Віктора
Олексійовича, ТИМОШЕНКА Анатолія
Костянтиновича, ШУМІНА Анатолія
Петровича!
Бажаємо ювілярам та іменинникам успіхів у
повсякденній праці, злагоди та добробуту в
сім’ях, бадьорості та наснаги!
Колектив Одеського загону Морської
охорони сердечно вітає з Днем народження:
капітана 2 рангу ПОНОМАРЕНКА Сергія
Миколайовича, майора медичної служби
ЦИПАЧЕВСЬКУ Олену Сергіївну, мічманів –
ВОРОНЬКА Сергія Леонідовича та БІЛОГО
Валерія Олександровича, старшину 1 статті
ДУДКІНА Володимира В’ячеславовича,
старшину 2 статті АРСЕНЮК Ольгу
Олександрівну та матроса МАСЛОВА
Станіслава Олександровича!
Бажаємо затишної атмосфери в домівці,
любові й теплоти в стосунках, поваги та
довіри в коллективі, щасливих і радісних
років життя!
Колектив Одеського загону Морської
охорони сердечно вітає з 75-річним ювілеєм
працівника МИХАЙЛОВА Анатолія
Філософовича!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Колектив Луганського прикордонного
загону та Луганського обласного товариства
ветеранів прикордонних військ «Союз–Кордон»
сердечно вітає з 80-річним ювілеєм голову
Лисичанської міської громадської організації
ветеранів прикордонних військ «Союз–Кордон»
ЛАЗАРЄВА Миколу Івановича!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя та
затишку в рідній домівці. Нехай завжди
життєва радість, завзяття та вдача будуть
невичерпним джерелом корисної та плідної
праці, а дорога Вашого життя буде зіткана
лише із добрих справ, поваги від людей,
мудрості та оптимізму!
У праці роки пролетіли,
Неначе ластівки в блакить,
Хай серце Ваше молодіє,
Душа хай піснею бринить!
Бажаєм жити довгі роки,
Не знати горя і біди,
Бажаєм щастя і здоров’я
Сьогодні, завтра і завжди!
Керівництво та персонал відділу прикордонної
служби "Пархоменкове" Львівського
загону вітають колег, які народилися в
жовтні: старшого лейтенанта САВЧУКА
Володимира Володимировича; лейтенанта
ПОЛЯКОВА Дмитра Володимировича;
старших прапорщиків – КОЖУХОВСЬКОГО
Володимира Михайловича, КОВАЛЯ Андрія
Петровича, МАРТИНА Андрія Степановича,
МАТУШЕВСЬКОГО Ярослава Васильовича;
старшин – САВУЛЯКА Юрія Ярославовича
та СЛІСАРУКА Віталія Миколайовича;
старшого сержанта САМОЛЮКА Романа
Ростиславовича, а також сержантів
ГОРДІЮКА Олександра Петровича і
КАБАНОВУ Марію Вадимівну! Щиро зичимо
Вам міцного здоров’я, наснаги, особистого
щастя, родинного благополуччя, достатку та
успіхів у службі!

Ãåíî!
Òè çáîæåâîë³â!
Âîíà æ ñòðàøíà
ÿê êðîêîäèë!

ПРО ÆИ ТТЯ
ДЕР ÆА ВНОÃО
РУБ ЕÆ У
ком пет ент но,
яск рав о,
öік аво всі м
÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» äïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåðå
í³êîëè
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ

Передплатний індекс:
у – 48736
газети – 61023, журнал

Відповіді на сканворд цього номеру:

Колектив Одеського загону Морської охорони
та члени сімей військовослужбовців КрМО720 сердечно вітають екіпаж корабля «Павло
Державін» з 27-ою річницею у строю! Бажаємо
сім футів під кілем, затишної атмосфери в
будинку, удачі й родинного благополуччя! Нехай
життя дарує тисячі щасливих можливостей, і
кожна з них буде використана на всі сто!
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