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«Південний краю!..
Стороно прекрасна!»

«Корал» на стапелях

Вересневі дощ і холод підпсували цьогорічний
оксамитовий сезон у Криму. «Відпочиваючих значно
менше, ніж у минулі роки», – констатують місцеві.
Проте примхи природи не відлякали тих, хто справді
хотів оздоровитися на Кримському узбережжі. Саме
про погоду та клімат ми почали бесіду із заступником
начальника Клінічного санаторію «Прикордонник»
з медичної частини Леонідом Радьковичем.

Сьогодні вітчизняне прикордонне
відомство приділяє значну увагу
осучасненню матеріально-технічної
складової. Про це, зокрема, свідчить
переоснащення Морської охорони
ДПСУ. Так, на замовлення українських
прикордонників суднобудівна компанія
«Море» (м. Феодосія) активно зводить
перший вітчизняний корабель типу «Корал».
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Перший українсько-білоруський
Україна та Білорусь перейшли до практичних заходів з демаркації спільної
ділянки державного кордону. Днями на лінії рубежу між Городнянським
районом Чернігівщини та Добрушським районом Гомельської області
встановлено перший прикордонний знак. В урочистостях з нагоди його
відкриття взяли участь міністри закордонних справ України та Білорусі,
керівники прикордонних відомств обох держав, очільники Чернігівської та
Гомельської областей, а також представники органів місцевої влади.

Олег БОЙКО

Хоча демаркація лише розпочалася, міністри
закордонних справ України й Білорусі висловлювали впевненість, що вона не буде надто розтягнута у часі. «Наше спільне завдання – успішне
завершення демаркаційного процесу», – заявив
міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Він зауважив, що демаркація стане стимулом для поглиблення взаємодії прикордонних і
митних органів, дозволить удосконалити порядок
перетинання державного кордону й зміцнити режим його безпеки. Його білоруський колега Володимир Макей, зваживши досвід облаштування
інших ділянок кордону, висловив припущення,

що демаркація українсько-білоруського рубежу
завершиться за 5-7 років, адже ця ділянка містить
багато лісистих і болотистих відрізків, а також
Чорнобильську зону.
Після того, як міністри закордонних справ розрізали символічну стрічку, Голова Державної прикордонної служби України генерал армії України
Микола Литвин і його білоруський колега генералполковник Леонід Мальцев прикріпили на прикордонних стовпах герби своїх держав.
Варто зауважити, що перший прикордонний
знак українсько-білоруського кордону встановлений неподалік від монумента Дружби народів,
де сходяться кордони України, Білорусі та Росії. В
якихось півсотні метрах від місця недавніх урочистостей у листопаді минулого року стартувала демаркація кордону з Росією.
n
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n Вшануємо
пам’ять
заморених
голодом

Кабінет Міністрів України
затвердив план заходів із
відзначення на державному
рівні 80-их роковин Голодомору
1932–1933 років в Україні.
Документ передбачає організацію
23 листопада 2013 року жалобних
заходів за участю представників
органів державної влади,
місцевого самоврядування
та громадськості, зокрема
на території Національного
музею «Меморіал пам’яті жертв
голодоморів в Україні». У День
пам’яті жертв голодоморів
на території України та в її
закордонних представництвах
приспустять Державний прапор
України й обмежать проведення
розважальних заходів. Також
відбудеться покладання траурних
вінків і композицій з колосків
до пам’ятних місць, ушанування
пам’яті померлих хвилиною
мовчання та проведення інших
скорботних заходів.
Світлана ДЕЙЧУК

n Рятувальники
до зими готові

Держслужба з надзвичайних
ситуацій розробила План
протидії загрозам і реагування
на надзвичайні ситуації
осінньо-зимового періоду
2013/2014 років. Для протидії
зимовим загрозам сформовано
міжвідомче угруповання сил і
засобів загальною чисельністю
близько 40 тис. осіб і 11,5 тис.
одиниць техніки. Це сили
Держслужби з надзвичайних
ситуацій, Міноборони,
МВС, Міненерговугілля,
Мінінфраструктури, Мінрегіону.
У наявності підготовлена
спецтехніка: автомобілі
підвищеної прохідності і тягачі для
вилучення транспорту зі снігових
заметів. Така техніка буде завчасно
чергувати в місцях прогнозованого
виникнення заторів. У випадку
значного зниження температури
рятувальники розгорнуть близько
1 тис. пунктів обігріву.
Сергій ПОЛІЩУК

n Тиждень

безпеки
на автошляхах
З 11 по 17 листопада триває
Всеукраїнський тиждень
безпеки руху. Впродовж семи
днів у Києві та інших містах
України проходять форуми,
прес-конференції, круглі
столи та інші акції, мета яких
поінформувати громадян про
ситуацію на дорогах і про
заходи для її покращення. У
свою чергу МВС спільно з
Укртрансінспекцією проводить
такі оперативно-профілактичні
заходи, як «Увага! Пішохід!»,
«Автобус-2013», «Увага! Діти
на дорозі!», «Перевізник –
зима» тощо. Завершиться
тиждень безпеки дорожнього
руху заходами, приуроченими
Всесвітньому дню пам’яті жертв
ДТП.
Юрій ЗАНОЗ

ОФІЦІЙНО

Виплата зарплат –
під пильним контролем Уряду
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

В Україні нині наявні всі фінансові ресурси для зарплат бюджетникам та здійснення необхідних соціальних виплат, про це
заявили у Кабінеті Міністрів України. При
цьому в офіційній заяві Уряду йдеться, що
певні матеріали, висвітлені в засобах масової
інформації про нібито відсутність коштів на
такі цілі – це спроба відвертого маніпулювання фактами та дезінформування громадян щодо реального стану справ.
Зокрема, Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ
повідомив, що питання здійснення всіх соціальних видатків перебуває під пильним

контролем Уряду. Для здійснення таких асигнувань наразі наявні відповідні фінансові ресурси.
Водночас Міністерством фінансів здійснюється постійний моніторинг ситуації в регіонах,
щоб у разі потреби оперативно вплинути на
стан справ і внести відповідні корективи.
Також жорстко контролюється питання фінансової дисципліни з метою недопущення необґрунтованих витрат державних
коштів. Першочергово бюджетні фінанси
спрямовуються на забезпечення соціальних
статей видатків.
Водночас в областях, де виникають
об’єктивні складності, вживаються заходи для
недопущення затримок зі здійсненням відповідних виплат. Зокрема, для забезпечення
місцевих бюджетів фінансовим ресурсом на
оплату праці працівників бюджетних установ

Урядом збільшено обсяг додаткової дотації на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2069,0 млн. гривень.
Тож об’єктивних причин для занепокоєння наразі немає. Уряд робить все, аби незважаючи на складну економічну ситуацію як у
країні, так і в світі, забезпечити стабільність
фінансової системи та своєчасність соціальних виплат, – наголошується у повідомленні
Департаменту інформації та комунікацій з
громадськістю Секретаріату КМУ.
n

ПРАВОПОРЯДОК

Затримано спільників
«бачівського підривника»
У ході оперативно–слідчих заходів встановлено
особу чоловіка, який підірвав себе у пункті пропуску
«Бачівськ» та затримано його спільників, передає
прес–центр Служби безпеки України.
Порушник кордону, який 4
жовтня після невдалої спроби незаконно потрапити на територію
України привів у дію вибуховий
пристрій, внаслідок чого загинув
і поранив двох прикордонників,
виявився громадянином Російської Федерації. Він є уродженцем
Кабардино-Балкарської
республіки РФ. З 2010 року цей
чоловік перебував у федеральному розшуку Російської Федерації
за підозрою в участі в незаконному збройному формуванні.
Серед особистих речей загиблого виявлено флеш-карту
пам’яті, на якій містилися фотота відеоматеріали про його перебування в таборах незаконних
воєнізованих формувань в Російській Федерації.

У ході подальших заходів у різних областях України
СБУ із задіянням спецпідрозділу «Альфа» затримано чоти-

рьох спільників загиблого, які
підозрюються в причетності до
організації його незаконного
переправлення в Україну. У за-

триманих вилучено по кілька
підробних паспортів на інші
імена та вогнепальну зброю.
Серед затриманих спільників
«бачівського підривника» також
громадянин Російської Федерації, виходець із КабардиноБалкарської Республіки, який
перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у причетності
до скоєння 2001 року терористичних актів у Ставропольському краї РФ, внаслідок яких 26
осіб загинуло і 136 людей отримало тілесні ушкодження. Вирішується питання про його екстрадицію.
У Службі безпеки України
повідомляють, що оперативнослідчі заходи з цього питання
продовжуються. Зокрема, триває розслідування вибуху в пункті пропуску «Бачівськ» та розшук
осіб, причетних до організації й
скоєння цього злочину, передбаченого ст. 15 та 115 (замах на
умисне вбивство), 201 (контра
банда), 332 (незаконне переправлення осіб через державний
кордон), 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу
України.
n

УКРАЇНА – МОЛДОВА

Прикордонному транзиту – зелене світло
Залізничні адміністрації України та
Молдови спрощують умови перевезень
транзитних пасажирів і вантажів
територіями своїх країн. Зокрема, буде
відмінено державний контроль у пунктах
пропуску для транзитного залізничного
рухомого складу, пункти відправлення
й призначення яких знаходяться на
території країни відправника.

Олена ТАЩИЛІНА

Про це йдеться у Протоколі про
внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки
Молдова про діяльність залізничного транспорту, який підписали
12 листопада міністр інфраструктури України Володимир Козак
та міністр транспорту і дорожньої
інфраструктури Молдови Василе
Ботнарь. Таке нововведення підніме на вищий щабель розвиток
українсько-молдовських відносин
у галузі залізничного транспорту,
посилить взаємні торговельноекономічні зв’язки, вдосконалить
умови перевезень пасажирів і вантажів тощо. Адже відміна контрольних процедур – це передусім скорочення часу прямування потягів, що
є позитивним кроком для залучення
нових вантажовідправників та поліпшення комфорту пасажирів.

Окрім того, зміни, внесені до
міжурядової Угоди, нададуть можливість змінити маршрут прямування пасажирського потяга
№117/118 Київ–Чернівці через
територію Молдови, що зменшить
час його перебування у дорозі орієнтовно на 2 години в одному напрямку. Раніше подорож потягом
№117/118 Київ–Чернівці тривала
13 год. 35 хв. Також склад потяга
буде збільшено на 4 вагони, а це ще
додатково близько 200 посадкових
місць в одну сторону. Такі новації,
безумовно, нададуть нового поштовху до збільшення туристичних потоків у напрямку Буковини
та створять додаткові умови для
реалізації туристичного потенціалу цього регіону та його обласного
центру.
Нововведення
вступлять
у
силу після ратифікації Протоколу
Верховною Радою України та прийняття відповідних внутрішніх нормативних документів.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

n Убезпечили

Динамічна співпраця
за всіма напрямками

загрозу

В Адміністрації Держприкордонслужби України
пройшла зустріч генерала армії України
Миколи Литвина з його російським колегою –
першим заступником Директора – керівником
Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації
генерал–полковником Володимиром Кулішовим.
Це перший візит до Києва керівника Прикордонної
служби Росії після його призначення на посаду
весною нинішнього року.
Сергій АСТАХОВ

Ще до початку офіційної
зустрічі російська делегація
ознайомилася з організацією
прикордонного контролю в аеропорту «Бориспіль», де їм було
представлено технічні засоби,
що використовують українські
прикордонники під час оформлення пасажирів. Крім того, в
Адміністрації Держприкордонслужби російські колеги відвідали Головний центр управління службою, до якого в режимі
реального часу надходить уся інформація, що відображає ситуацію на кордоні, а технічні
можливості центру дозволяють
підтримувати постійний зв'язок
з прикордонними підрозділами.
У ході зустрічі головні прикордонники України та Російської Федерації обговори-

ли основні тенденції розвитку
обстановки
на
українськоросійському державному кордоні та актуальні питання двостороннього співробітництва між
прикордонними відомствами.
Зокрема, питання стосувалися
протидії транскордонній злочинності, реалізації доручень
Президентів України та Російської Федерації щодо створення
комфортних умов для перетину
українсько-російського державного кордону, взаємодії на морі
та виконання домовленостей
між урядами двох країн щодо
реадмісії.
Микола Литвин і Володимир
Кулішов відмітили, що обстановка на кордоні залишається
динамічною, але завдяки спільним зусиллям контрольованою.
Основними загрозами є незаконна міграція, торгівля людьми,
контрабанда наркотичних і психотропних речовин, а також не-

законне переміщення через кордон товарів і вантажів. Керівники
прикордонних відомств домовилися про низку заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії цим загрозам.
Проаналізувавши питання
функціонування пунктів пропуску, обидві сторони дійшли
висновку щодо необхідності
розвитку спільного контролю
для забезпечення більшої ритмічності в роботі та зменшення
черг, особливо під час туристичних сезонів. Окремо керівники
прикордонних відомств обговорили питання запровадження
системи попереднього обміну
інформацією у ході пропуску
організованих туристичних груп
та взаємодії під час проведення
в Росії зимової Олімпіади 2014
року.
Також у полі зору Миколи Литвина і Володимира Кулішова перебували питання

СЛУЖБОВА НАРАДА

охорони водних біологічних
ресурсів в акваторіях Азовського й північно-східної частини
Чорного моря. За підсумками
цих обговорень вони домовилися про проведення спільних
оперативно-профілактичних
заходів з підтримання режиму
плавання, недопущення браконьєрської та іншої протиправної
діяльності на воді.
Перебуваючи в Києві, російська делегація також ознайомилася з оснащенням і
завданнями Мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби України. Її увазі було представлено технічні
засоби, що використовуються
українськими прикордонниками в охороні державного
кордону,
продемонстровано
можливості спортивного комплексу, де відбувається підготовка персоналу, а також інтерактивний і стрілецький тири. n
ПАМ’ЯТЬ

Повернути
з небуття
У Криму пройшли Республіканські
та районні пошукові заходи
«Знайти солдата», приурочені до
70–річчя бойових дій Кримського
фронту на території Керченського
півострова.
Сергій ГУЗЕНКО

Відомчі стандарти
забувати не слід
Хоча відомчі стандарти культури
прикордонного контролю запроваджено
в Службі ще 2010 року, нетактовна
поведінка та грубість з боку персоналу
відомства подекуди ще мають місце, хоча
й не носять системного характеру. Судіть
самі: з того часу по сьогодні державний
кордон перетнуло понад 217 мільйонів
людей, при цьому надійшло 323 скарги на
культуру персоналу ДПСУ.
Яна ШЕВЧУК

Саме цій проблематиці та обговоренню поведінки фахівців прикордонного контролю під час
виконання ними службових обов’язків була присвячена службова нарада під
керівництвом начальника
управління прикордонного контролю та реєстрації

АДПСУ
генерал-майора
Олександра Біньковського, яка нещодавно відбулася у центральному апараті
Держприкордонслужби.
Керівник заходу ще раз нагадав про обов’язковість та
чітке дотримання правил
поведінки, законності, відкритості та поваги до людей
при перетинанні ними державного кордону.
«У системі Держприкордонслужби ми роз-
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робили низку службових
фільмів,
присвячених
цій тематиці, є методики
підготовки
проведення
рольових ігор, нещодавно ми випустили «Порадник з питань культури
персоналу» тощо. Все це
має використовуватися.
Також дуже багато уваги повинно приділятися
морально-психологічній
готовності людей, адже не
всі готові до спілкування,
не всі врівноважені, є зовсім
некомунікабельні.
Тому з ними треба багато
працювати», – зазначив
він.
Загалом у ході наради
генерал-майор Олександр
Біньковський у кращу
сторону відмітив Північне регіональне управління, знизилися нарікання з
боку громадян і на Південне та Азово-Чорноморське
регіональні управління.
Дещо посилити роботу
у цьому напрямку слід у Західному та Східному РУ. n

Так, спільними зусиллями пошукової організації «Пам'ять» та відділу прикордонної служби
«Керч» Сімферопольского прикордонного загону знайдено останки командира відділення
3-го батальйону 26-го Червонопрапорного прикордонного полку військ НКВС Кримського
фронту сержанта Івана Парашкова, який загинув 13-го березня 1942 року під час оборони
села Чурбашруський (сьогодні село Приозерне).
Прах сержанта Парашкова передано його внуку,
який прибув на кримську землю з міста Пермі
Російської Федерації.
Також відбулося перепоховання чотирьох, на
жаль, невідомих солдатів Кримського фронту,
прах яких було знайдено в грудні 2012 року поблизу села Приозерне.
n

Передвихідного дня
ситуація у роботі міжнародного
пункту пропуску для
автомобільного сполучення
“Рава-Руська – Хребенне”,
розташованого на ділянці
Львівського прикордонного
загону, неочікувано склалася
напруженою. Її винуватцем став
громадянин, який на автомобілі
марки «Тойота-авенсіс» намагався
в’їхати в Україну. Під час
проходження прикордонного
контролю в підлокітнику
іномарки правоохоронці у
зелених кашкетах виявили
предмет схожий на гранату
Ф-1. Миттєво зорієнтувавшись
у небезпечній ситуації, що
склалася, та враховуючи
можливу загрозу життю й
здоров’ю людей, прикордонники
прийняли рішення про евакуацію
подорожуючих та персоналу
контрольних служб із пункту
пропуску. За результатами
огляду транспортного засобу
співробітниками вибухо-технічної
групи МВС виявлений предмет
вилучили для проведення
відповідних експертиз
щодо визначення ступеня
небезпечності. Після цього пункт
пропуску, убезпечивши можливу
загрозу, відновив свою роботу.
Ярослава МЕЛЬНИК

n Ікорна запаска

У прикордонному пункті
пропуску «Сеньківка», що на
Чернігівщині, до поля зору
охоронців рубежу потрапило
українське подружжя. На
автомобілі марки «Тойота»
воно в’їхало на смугу «зелений
коридор». Дружина вела себе
спокійно, урівноважено,
чоловік надмірно хвилювався.
Чому? Провівши ретельний
огляд автомобіля, працівники
пункту пропуску виявили у ніші
для запасного колеса сховок з
пластиковими ємностями. В
них було 18 кілограмів червоної
ікри. Її власником визнала себе
пасажирка авто – дружина водія.
Товар та автомобіль 2011 року
випуску як засіб переміщення
контрабандної смакоти вилучили.
Олександр ДУДКО

n «Плакали»
три авто

Тричі за одну добу виявляли
прикордонники Мостиського
загону спільно з митниками авто з
прихованим тютюновим крамом.
Зокрема, в пункті пропуску
“Краковець”, що на Львівщині, у
двох легкових автомобілях марки
“Lancia” польської реєстрації
їхні власники перевозили понад
1,5 тисячі пачок сигарет. Куриво
було приховано в порожнинах
порогів, під обшивкою авто,
повітряному фільтрі та навіть у
спеціально переобладнаному
газовому балоні. Водночас
понад 1,7 тисячі пачок сигарет
правоохоронці виявили також
під обшивкою даху, стінок і
підлоги авто “Dodge” у пункті
пропуску “Шегині”. Усі три
іномарки разом із сигаретами
вилучено як засіб перевезення
контрабанди.
Іван ГАЛКІН
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«Південний краю!..
Стороно прекрасна!»

Інтерв’ю провів Андрій КУЧЕРОВ

– Леоніде Івановичу! У суспільстві панує
думка, що повноцінний відпочинок можливий, як правило, влітку і на морі. Недарма
більшість наших співвітчизників планує для
відпустки серпень...
– Якщо говорити лише про водні процедури, то так, зазвичай влітку такий відпочинок дуже комфортний. Але я б розширив світогляд стосовно повноцінного
оздоровлення. І, передусім, хочу звернутися до персоналу прикордонного відомства.
Південне узбережжя Криму – це унікальне місце. І знамените воно не тільки
морем. В першу чергу це кліматичний курорт, де з успіхом можна лікувати органи
дихання, нервову та серцево-судинну системи. Це історично доведено. І за прикладами не треба далеко ходити: наша Леся
Українка через страшну хворобу – кістковий туберкульоз – змушена була багато
років свого життя перебувати на лікуванні
в різних частинах світу. І одним із таких
місць була для неї Ялта.
У вересні 1898 року Антон Павлович
Чехов приїжджає до Ялти і залишається
тут жити у зв’язку з необхідністю лікування туберкульозу легенів. І незабаром,
у грудні 1899 р., побачило світ знамените
оповідання А. Чехова – «Дама з собачкою». Люди творчі знаходили на кримській землі фундамент для яскравих образів, незважаючи на важкі недуги. Причому,
хочу зауважити, увага приділялася не порі
року, а саме місцю перебування.
Наш санаторій знаходиться в самому
серці південного узбережжя – Лівадії. Поруч розташована літня резиденція останнього російського царя. Цей район утопає
в екзотичній субтропічній рослинності з
великою кількістю кипарисів, акацій, магнолій, кедрів, пальм та інших вічнозелених
дерев, які роблять цю місцевість природнім
інгалятором. Так що тут можливо набиратися сил у будь-яку пору року. М’який
клімат це дозволяє. У санаторії ми готові
приймати всіх за відповідними медичними
рекомендаціями, за виключенням людей із
хворобами опорно-рухового апарату.
– Один із ветеранів згадував, що почав
приїжджати сюди з 1974 року. Саме тоді
було збудовано перший лікувальний корпус.
Становлення «Прикордонника» як санаторію сучасного типу продовжувалося не один
рік?
– Якщо заглянути в історичний формуляр, то сьогоднішній «Прикордонник»
було утворено 30 червня 1956 року. З 1956
року по 1960 рік він мав статус будинку
відпочинку і називався «Лівадія». 1960
року заклад перейменовано в «Прикордонник Півночі», а з 7 квітня 1976 року
він підпорядкований Головному управлінню Прикордонних військ КДБ СРСР і
перейменований у будинок відпочинку
«Прикордонник».
1992 року після здобуття Укра
їною незалежності будинок відпочинку
«Прикордонник» був підпорядкований
Державному Комітету у справах охорони

Кримські таксисти – категорія особлива. Приїжджаючих на
відпочинок гостей півострова вони зустрічають гостинно
і під час подорожі готові підтримати розмову з будь–якої
теми: від політики до погоди. «Дощ і холод підпсували
оксамитовий сезон. Відпочиваючих значно менше, ніж у
минулі роки», – констатують місцеві нерадісні факти. Так,
вереснева погода не тішила українців теплом. Проте примхи
природи не відлякали тих, хто справді хотів оздоровитися на
Кримському узбережжі. Адже Крим – це не тільки палаюче
сонце та тепле море... Саме про погоду та клімат ми почали
бесіду із заступником начальника клінічного санаторію
«Прикордонник» з медичної частини Леонідом Радьковичем.

державного кордону України, а з 1 червня
2000 року перейменований у Центр оздоровлення і відпочинку «Прикордонник».
3 лютого 2005 року на базі здравниці утворено санаторій «Прикордонник»
загального профілю. Я недарма згадав ці
факти. З одного боку видно, як зростав
статус нашого закладу, з іншого – наша
медична складова, як санаторію, ще зовсім молода, і ми прагнемо підсилювати
цей компонент.
Що ж до ветеранів, то вони дуже люблять до нас приїжджати та надають
перевагу спокійним у температурному
відношенні періодам. Торік у нас оздоровлювався ветеран, якому виповнилося
92 роки. І почував він себе на кримській
землі досить комфортно.
– У прикордонному відомстві це не єдиний заклад санаторного типу?
– Так,
є ще санаторій «ОдесаАркадія». Санаторно-курортне лікування
військовослужбовців і ветеранів – один
з головних пунктів у законодавчому полі
«соціального пакету». Тому недарма керівництво прикордонного відомства поступово підіймало статус наших оздоровчих
закладів, приділяючи їм постійну увагу, в
тому числі й фінансову.
Сьогодні «Прикордонник» розрахований на 260 місць. У ньому створено п'ять
відділень: приймальне, кардіологічне,
загального профілю, неврологічне, фізіотерапевтичне і лікувально-діагностичні
кабінети.
14 вересня 2007 року наказом Міністерства охорони здоров'я України «Прикордоннику» надано статус клінічного
лікувально-профілактичного закладу. Так,
на його базі працюють дві кафедри факультету
післядипломного
навчання
Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського.
– Леоніде Івановичу, не є таємницею
той факт, що санаторій реалізує путівки
на комерційній основі. Звичайно, це позитив,
адже така робота зміцнює матеріальнотехнічну базу. З іншого, як медик, Ви маєте можливість оцінити здоров’я тих, хто
приїжджає оздоровитись. Відрізняється
стан людей цивільних від військових?

– Так, розмовляючи з лікарями та вивчаючи санаторно-курортні картки відпочиваючих, ми маємо можливість робити і
певний аналіз, й певні висновки. Загалом
хворіють однаково і цивільні, й військові.
Але наш персонал у переважній більшості
немає хвороб у запущеному стані. Натомість я неодноразово спостерігав ситуації,
коли доволі забезпечені люди з великих
російськіх міст, включаючи столичний
регіон, приїжджають до нас з симптомами важких хвороб, які навіть візуально
діагностуюються. Під час розмови з ними
дізнаєшся, що постійний брак часу, небажання йти до лікаря, лягати у лікарню,
проходити обстеження і нести додаткові
фінансові витрати – є основною причиною такого ставлення до себе.
Люди військові, а в даному випадку
прикордонники, систематично проходять обов’язковий медичний огляд, вони
повинні контролювати стан здоров’я,
адже це – основа служби на кордоні. Крім
того, відомчі лікувальні заклади завжди
готові на безоплатній основі прийняти
хворого та надати йому повноцінну допомогу. І цей підхід має певні переваги.
Хворіють всі, але значно легше піддаються
лікуванню хвороби, діагностовані на ранніх стадіях.
– Скажіть, будь ласка, щоб Ви змінили в
системі оздоровлення прикордонників із урахуванням можливостей санаторію?
– Досвід оздоровлення наших військовослужбовців на базі «Прикордонника»
підказує, що наш заклад може ширше використовуватися у системі післягоспітальної реабілітації хворого. Ми б могли стати
завершальною ланкою в ланцюгу оздоровлення. Наприклад, після лікування або хірургічного втручання хворий направлявся
б до нас для повноцінної медичної реабілітації. Про переваги нашого географічного
місцезнаходження ми вже говорили вище.
Це було б значно ефективніше, ніж відпустка за станом здоров’я, яку переважна
більшість проводить удома, у чотирьох
стінах. Для прикладу, ми плануємо після
організаційно-штатних змін відкрити реа
білітаційний центр на 30 ліжок для лікування органів дихання. Реабілітація після

тієї ж пневмонії у наших кліматичних умовах була б фінальним акордом у подоланні
цієї небезпечної хвороби.
Найближчим часом ми плануємо звернутися до керівництва для зміни штатного
розкладу щоб ввести посаду психолога.
– Ця професія в наш час дуже популярна...
– Це не данина моді, а реалії життя. Прикордонник у сучасних умовах несе службу у
нелегких психологічних умовах. Взяти до
прикладу контролера у пункті пропуску. У
період масових відпусток, туристичного
сезону, проведення заходів на кшталт минулого чемпіонату Європи з футболу, навантаження на персонал значно зростає. З одного
боку контролер знає про час, який необхідно витратити на одного пасажира, з іншого – усвідомлює, якими наслідками може
обернутися помилка або неналежне виконання службових обов’язків. Так що мова
йдеться про роботу у стресових умовах. Звичайно, будь-який стрес, тим більш системний, позначається негативно на здоров’ї,
і організм потребує реабілітації. І саме це
можна робити на базі нашого «Прикордонника» в осінньо-зимовий період, коли немає додаткового службового навантаження
на персонал і спадає пасажиропотік.
Ми готові приймати прикордонників
і їхні родини, у межах можливостей проводити лікування членів сім’ї або медичну реабілітацію. Цей комплекс заходів
позитивно позначиться на мікрокліматі
у сім’ї, сприятиме зміцненню стосунків.
Необхідно врахувати і матеріальну сторону: військовослужбовець за себе та членів
сім’ї платить значно менше мінімальної
вартості путівки.
– Леоніде Івановичу, які напрямки розвитку медичної складової та удосконалення
діяльності Ви вважаєте першочерговими
для санаторію?
– Не буду оригінальним, якщо скажу,
що хотілося б збільшити штат працівників. Кількість персоналу не змінювалась
з часів надання нашому закладу статусу
санаторію. А з 2007 року він ще й підвищився: ми стали клінічним лікувальнопрофілактичним закладом. Погодьтеся,
що і завдання стали іншими, й навантаження з відповідальністю теж зросли. Але
штат залишився незмінним з часів Центру
оздоровлення та відпочинку.
Ще б було доречним побудувати у
санаторії басейн. Це невід’ємний атрибут сучасного оздоровчого закладу. Але,
враховуючи гірську місцевість, у якій ми
знаходимося, зробити це не так легко.
Об’ємний пакет дозвільних документів
для будівництва, чималі капіталовкладення, професійний догляд за цією спорудою – все це потребує і людських зусиль,
і серйозних матеріальних ресурсів. Але я з
оптимізмом дивлюсь у майбутнє.
– Що б Ви побажали прикордонникам, які
ще не були у відомчому оздоровчому закладі?
– Я б дуже хотів щоб стереотипи, присутні у свідомості багатьох прикордонників щодо повноцінного відпочинку, змінилися. Ми розташовані у прекрасному
місці, маємо всі умови для повноцінного відпочинку, реабілітації та лікування.
Приїжджайте до нас з родинами у будьяку пору року, не пожалкуєте!
На початку нашої розмови я згадував
Лесю Українку. Хочу навести слова з її
вірша «Заспів», яким відкривається її цикл
«Кримські спогади». Їх можна поставити
епіграфом до всього життєвого і творчого
періоду, пов'язаного з Кримом: «Південний краю!.. Стороно прекрасна!» Так, це
дійсно унікальна земля, створена для відпочинку людей.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 43, 15 листопада 2013 року

5

МОРСЬКА ОХОРОНА
Андрій БАЗАН

Його на даний час розділено на чотири частини, три
найбільші з яких уже з’єднано між собою. До речі, корпус корабля виготовлений із металу, що є новинкою для
підприємства, де працюють в основному із алюмінієвомагнієвим сплавом. Проте фахівці запевняють, що корабель відповідатиме найновішим світовим напрацюванням в галузі кораблебудування. Окрім того, вони
підкреслюють, що за умов стабільного фінансування корабель буде готовий до ходових випробувань наприкінці
наступного року.
КРМО типу «Корал» охоронятиме суверенні права
України у її виключній (морській) економічній зоні та
виконуватиме низку інших завдань у територіальному
морі. Тепер декілька слів, власне, про можливості судна. Завдяки його обладнанню прикордонники матимуть
змогу якісно контролювати як надводну, так і повітряну
обстановку. Окрім того, «Корал» дозволить правоохоронцям брати участь у пошуково-рятувальних операціях. Корабель матиме 50 м у довжину, його водотоннажність становитиме 320 т, а розвивати швидкість він
зможе до 35 вузлів. Окрім того, на озброєнні у «Корала»
буде гармата й 2 кулемети.
Потрібно зауважити, що така заміна існуючих застарілих кораблів і катерів Морської охорони на сучасні зразки дасть змогу Службі суттєво зекономити свій
бюджет. Зокрема, зменшаться витрати на паливномастильні матеріали та ремонт і підтримання технічної
готовності.

«Корал» на стапелях
Сьогодні вітчизняне прикордонне відомство
приділяє значну увагу осучасненню
матеріально–технічної складової забезпечення
служби. Про це, зокрема, свідчить
переоснащення Морської охорони ДПСУ.
Так, на замовлення українських
прикордонників суднобудівна
компанія «Море» (м. Феодосія)
активно зводить перший
вітчизняний корабель
типу «Корал».

Нагадаємо, що паралельно з «Коралом» продовжується
будівництво другого катера – типу «Орлан». Цього разу підприємство врахувало усі побажання та рекомендації прикордонників, пов’язані із розміщенням екіпажу та окремими конструктивними особливостями. При цьому змінилися
і тактико-технічні характеристики. Він матиме 27 метрів у

ГИРЬОВІ ЗМАГАННЯ

довжину, що на чотири метри більше від його попередника.
Перший катер типу «Орлан» прийнято Севастопольським
загоном Морської охорони від промисловості наприкінці
минулого року. Нинішнього року він перебував на службі 93
доби, з них – 48 діб у морі. Всього «Орлан» вийшов у море
вже 28 разів та пройшов 1241 милю.
n

СПОРТИВНА ЮНЬ

У поєдинку зійшлися дзюдоїсти
Ривок за першість
У Національній академії Державної прикордонної
служби України відбувся Чемпіонат ДПСУ та країн
СНД з гирьового спорту. У ньому взяло участь 27
команд органів Державної прикордонної служби
України та дві країн СНД – Росії й Білорусі.
Володимир ЗАХАРЧУК

Загалом на турнір прибуло 69 спортсменів-військово
службовців різних вагових категорій з України та 16 спортсменів
з країн СНД. Перш ніж брати
участь у чемпіонаті, спортсмени
змагалися у своїх військових частинах, регіональних управліннях
за право представляти їх на першості чемпіонату. Відразу помітно, що на місцях відбір проводився ретельний, тож учасники
демонстрували хорошу спортивну майстерність. Загалом спортсмени вправлялися у поштовху та
ривку гирі за визначений проміжок часу на максимальну кількість разів.

У загальнокомандному заліку перше місце посіла команда
Державної прикордонної служби
України, друге – команда гирьовиків з Росії та Білорусі. В особистому
заліку у вагових категоріях до 60 кг
перемогу святкував Олександр Чікірда (Харківський прикордонний
загін), із загальним результатом 172
бали. Категорії до 65 кг – Василь
Потокій (Чопський прикордонний
загін) — 172 бали, до 70 кг – Євген
Шепетов (Росія) — 220 балів, до 75
кг – Василь Михайлінчік (НАДПСУ) — 290 балів, до 80 кг – Володимир Поручиков (Харківський
прикордонний загін) — 237 балів, до
90 кг – Валентин Мосіяш (Сімферопольський прикордонний загін)
— 275 балів та більше 90 кг – Василь
Сердюк (Чопський прикордонний
загін) — 259 балів.
n

У прикордонному місті Рава–Руська відбулися
перші дитячі змагання з дзюдо. За місця на
п’єдесталі змагалися юні спортсмени у 19–ти
вагових категоріях та 2–х вікових групах – 2001–2003
та 2004–2005 років народження.
Ярослава МЕЛЬНИК

Брати участь у турнірі зголосилося близько 180 учасників з
Волинської, Івано-Франківської
та Львівської областей. З привітанням до них звернулася голова
Рава-Руської міської ради Ірина
Верещук. Вона, зокрема, наголосила, що проведення відповідних заходів у невеликих містах
сприяє позитивному вихованню підростаючого покоління.
Спортивних успіхів учасникам
змагань побажав заступник начальника Львівського обласного
управління з фізичного виховання та спорту Ярослав Гаврих.
Актуальності турніру сприяла також присутність на них
віце-президента Федерації дзюдо
Львівської області – Олександра Латоша, судді національної
категорії, майстра спорту міжнародного класу Тетяни Гаврилової
та інших відомих у прикордонні
спортсменів-дзюдоїстів. Головним

арбітром протиборства юних був
старший тренер Федерації дзюдо
Львівщини Ярослав Стельмах.
Варто відзначити активну
участь в організації та проведенні
заходу прикордонників – начальника ВПС «Рава-Руська» майора
Олександра Карапозюка та його
заступника з персоналу – майора
Олександра Мацелка, що вкотре
засвідчило зацікавленість охоронців рубежу у розвитку спорту

серед учнів місцевих шкіл. Між
іншим, участь у змаганні брали і
члени клубу ЮДП, якими опікується персонал ВПС.
До речі, перше місце у ваговій категорії до 32 кг у ІІ-й
віковій групі 2004-2005 років
народження посів син військовослужбовця Львівського прикордонного загону підполковника Ігоря Матвійчука – Данило
Матвійчук.
Після закінчення змагань та
нагородження переможців його
організатори домовилися, що
рава-руський турнір юних дзюдоїстів прикордоння набуде статусу щорічного.
n
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Роки служби
пам’ять береже
З космічною швидкістю спливає час людського життя.
Особливо це відчувається тоді, коли нас, ветеранів кордону,
щільнішим частоколом обступають так звані роки похилого віку.
Задумаєшся над ними, а пам’ять ніби підказує: «Згадай краще
своє минуле, скільки у ньому було і прекрасного, і мужнього, і
щасливого». Тоді подумки повертаєшся до незабутніх часів – у
свої роки служби з охорони державних кордонів.

Капітан 1 рангу у відставці
Григорій КОНЮШЕНКО
(на фото: з правнуком Іваном)

На початку грудня 1944 року 17-річним
юнаком у товарному ешелоні прибув я до
Львова. Погода надворі – гірше не треба:
сильний вітер і пекучий мороз, десь за –20
градусів за Цельсієм. Вишикували нас у колону і з вокзалу маршем – на Жовкву (тогочасний Нестерів), де дислокувався 120-й
резервний стрілецький полк 43-ої мотострілецької дивізії. Там, після лазні, нас перевдягли у нову спідню білизну та військовий
беушний, місцями залатаний, проте ідеально «прожарений» однострій. Харчували новобранців за третьою нормою солдатського
забезпечення, хліба отримували на кожного
по 650 г на добу.
Із молодого поповнення сформували
три батальйони та одну роту протитанкових
рушниць. До останньої зарахували й мене.
Заняття розпочалися відразу ж: щоденно, з виїздом на засніжене поле – в мороз.
Командирами відділень були відкликані з
фронту сержанти. Навчали вони нас суворо,
вимогливо готуючи до наступних боїв з ворогом. Як сон пролетів місяць польових навчань, після яких у складі нашого стрілецького полку ми вже брали участь у знищенні
ворожих груп, котрі озвіріло намагалися
прорватися із оточення до своїх. В одній із
запеклих сутичок з фашистами я отримав

поранення, але залишався у своєму полку.
У квітні 1945-го його вивели із складу
діючої армії й багатьох із нас відправили
служити до Прикордонних військ НКВС
Прикарпатського військового округу. У
травні того ж року прибув на прикордонну
заставу у селі Либохора Турківського району Львівської області. Ось так і розпочалася
моя сорокадворічна безперервна служба з
охорони державних кордонів, 36 із них пройшли безпосередньо на західних рубежах.
Чим запам’яталися перші повоєнні дні й
місяці солдатського гарту мені, вісімнадцятирічному прикордоннику? Обстановка на
кордоні була непростою, тож і службу несли
надзвичайно пильно і застава мала у всьому відповідати її вимогам: як в оборонному
значенні, так і в облаштуванні стрільбища,
лінії зв’язку та житлових приміщень. Усе це,
у вільний від нарядів час, робилося нашими
солдатськими руками.
Настав грудень 1945-го. Наш прикордонний загін після встановлення лінії державного кордону СРСР по р. Тиса став базуватися у
м. Хуст. Одного дня нам сповістили про набір
курсантів для навчання у 2-й морській школі
старшинського складу ПВ МВС СРСР. Вона
знаходилася у м. Килія на Одещині. Серед
бажаючих стати моряком був і я. Обрав професію комендора. Навчали нас інструктори
– мічмани Дунайської флотилії, які пройшли
з боями усю війну та брали участь у звільненні Європи від гітлерівських загарбників. Ми,
курсанти, захоплювалися ними, бо знали
про їхні подвиги. Адже це екіпажі саме їхньої
флотилії разом з десантом прикордонників
уже першого дня війни громили ворога на
його території. Тепер, ставши нашими наставниками, вони готували молоду зміну.
До речі, за сім десятиліть після істо
ричного
героїчного
прикордонного
десантування, за ініціативою Голови
ДПСУ генерала армії України Миколи

Литвина та ветеранів кордону минулого
року у розташуванні дивізіону кораблів і
катерів Морської охорони у Килії відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції «Прикордонний десант», присвяченій пам’яті бойової операції «Килія-Веке».
Це стало ще одним свідченням того, що
нинішні охоронці українських кордонів на
правах спадкоємності героїчних традицій
«зелених кашкетів» шанують славетну історію Західного прикордонного округу.
Коли кажуть: «У житті як на довгій ниві»,
– мають на увазі: попереду у людини ще багато невідомого та неочікуваного. Це стосується також і військових. Бо коли після двох
років служби з охорони морського кордону, а
згодом навчання у Харківському військовополітичному училищі військ МВС, яке закінчив 1951 року, розпочав офіцерську кар’єру
на високогірній заставі, здавалося: назавжди
розпрощався з морем. Проте переживання
виявилися даремними – попереду мене чекало Баренцове море і посада заступника
командира корабля з виховної роботи.
Крайня Північ. Суворе, штормове море,
ніби кувалдою б’ють борт корабля сердиті
хвилі. Навкруги – непроглядна полярна ніч.
Службу з охорони морського кордону ми
несли з коефіцієнтом напруги 0,5, тобто 15
діб на місяць ти знаходишся у морі. Заколисувало так, що після служби, коли сходили
на берег, усе ще довго колихалося під тобою.
Та молодість витримувала все.
Серпень 1962 року – це пам’ятний час
мого повернення, уже з академічною освітою, на західні рубежі держави. Нове місце
служби – 34-й Окремий дивізіон сторожових кораблів Прикордонних військ у
м. Балаклава. За неповних 5 років на його
базі буде сформована 5-та ОБСКР. Враховуючи тогочасну далеко не просту обстановку
на чорноморській ділянці кордону, командування КЗПО велику увагу приділяло удо-

сконаленню її охорони. Починаючи з 1965
року, ми стали отримувати нові швидкісні
кораблі з потужним озброєнням, обладнані
сучасними навігаційними приладами й високоефективним радіолокаційним устаткуванням. Установлені на них РЛС у взаємодії
з радіолокаційними станціями прикордонних застав, допомагали виявляти малі цілі
на відстані до 10 миль та забезпечувати надійний контроль за ними у межах терито
ріальних вод Чорного моря.
«Наша бригада», «Наш корабель», «Мій
екіпаж» – у ці слова кожен із нас вкладав
тоді найважливіший смисл власного буття.
Своє особисте життя у нас нерозривно поєднувалося зі службою. Ми дійсно жили
нею. І гордилися тим, що примножуємо
бойову спадщину, залишену нам старшим
поколінням.
На традиціях фронтовиків ми, офіцери,
виховували своїх підлеглих. Як відомо, у
роки війни при звільненні окупованого фашистами Севастополя високого звання Героя Радянського Союзу удостоїлись 240 воїнів. Серед них – 9 моряків-прикордонників.
Пізніше, у повоєнні роки, імена Івана Голубця, Павла Державіна, Григорія Гнатенка
і Григорія Куроп’ятникова присвоїли прикордонним сторожовим кораблям, що охороняли чорноморські рубежі держави.
У травні 1965 року в бригаді відбулося
урочисте відкриття музею бойової слави
нашої військової частини. В результаті копіткої роботи офіцерів Івана Бєлиха, Олександра Мильникова, Лева Бондаренка,
Івана Писарихина, мічмана Володимира
Павлуцького та інших активістів за допомогою експонатів і виготовлених стендів
вдалося зримо відтворити героїчні сторінки
«біографії» чорноморських прикордонників. Того ж року на шефських засадах відкрили Алею моряків-героїв.
Незабутнім стало для нас і 30 квітня 1975
року. Цього дня Указом Президії Верховної
Ради СРСР Балаклавська окрема бригада
ПСКР була нагороджена орденом Червоного Прапора. А швидкоплинний час уже
наближав нас як у власному житті, так і в
службі до нових доленосних змін.
…З вірою у те, що нинішні українські
прикордонники і надалі будуть гідно продовжувати кращі традиції своїх попередників у
службі з охорони державного рубежу і не залишать на узбіччі пам’ять про нас. Ми, ветерани, готуємося до святкової дати – 90-річчя
Західного прикордонного округу. Йому було
присвячено кращі роки нашого життя.
n

ВЕТЕРАНСЬКА ІНІЦІАТИВА

Їх не можна забути!
Ті 30 хвилин, які командири передових частин
вермахту 22 червня 1941 року відводили на
знищення прикордонних застав, ворогом було
чітко вивірено й прораховано. Гітлерівці знали,
що прикордонники можуть їм протиставити
лише стрілецьку зброю, а із засобів боротьби з
бронетехнікою – кілька протитанкових гранат.
Адже на озброєнні типової застави перебували
один станковий, три ручних кулемети і близько 40
п’ятизарядних гвинтівок зразка 1891 – 1930 років із
запасом патронів по 200 штук на кожен ствол.
Сергій ВОЛКОВ,
підполковник у відставці,
заслужений журналіст України

Однак прикордонники мужньо вступали в бій, незважаючи на
те, що чудово розуміли: зупинити
або навіть затримати лавину сталі й
вогню вони не в змозі. І все ж боролися захисники рубежів до кінця,
до останнього патрона. Можливо,
в цей момент і думали вони про
Батьківщину, військову честь, доблесть, але найімовірніше, – просто не могли дозволити ворогові

безкарно топтати рідну землю, сіяти смерть і страждання там, де ростуть їхні діти.
І «зелені кашкети» билися до
кінця. Наприклад, червоноармієць Новіков, обладнавши вогневу
точку в дуплі величезного дуба,
три доби з ручного кулемета, сію
чи смерть, зупиняв німецьких
десантників, які намагалися висадитися на наш берег. Одинадцять
днів і ночей відбивала скажені
атаки ворога застава лейтенанта
Олексія Лопатіна. З 60 людей особового складу застави в живих залишилося тільки троє поранених і
контужених бійців.

Зайнявши оборону на одній
із висот, бійці застави, під командуванням молодших лейтенантів
Кирила Алексєєва і Луки Базильова, відбили близько 60-ти атак
ворога, втративши при цьому 25
людей особового складу. Вже штурмом німці взяли Чернівці, а застава усе ще продовжувала вести бій.
Утримувані позиції було залишено
тільки 2 липня, після отримання
відповідного наказу. І так – на всій
протяжності західного кордону.
Батьківщина пам'ятає про под
виги своїх синів! Іменами героївприкордонників названо застави
й кораблі, вулиці міст і селищ,

їм встановлено пам'ятники, на
їхню честь лунають залпи салюта Перемоги. Однак, на жаль, ми
пам'ятаємо далеко не всіх.
На світанку 22 червня 1941 року
в перший бій з фашистами вступили близько 78 тисяч прикордонників і, за уточненими вже після війни
даними, 35298 осіб досі вважаються
зниклими безвісти. Іншими словами, ми до сьогодні не знаємо долю
майже половини особового складу
Прикордонних військ Західного
кордону. Звичайно, за 70 з лишнім
років знайти і повернути історії
імена й бойові подвиги прикордонників 41-го року навряд чи здій-

снене завдання, але й не робити
нічого ми не маємо права. Інакше
саме поняття про увічнення пам'яті
тих, хто подарував нам життя, зламавши хребет фашистському звірові, перетвориться на порожній
звук. Справа це не лише істориків і
архівістів, пошукачів і краєзнавців,
а й усіх, хто коли-небудь носив, носить і носитиме зелений кашкет.
Так, ми не знаємо, як вони
вели свій перший і останній бій,
як боролися і гинули, де знаходяться їхні останки. Напевно, ми
знаємо тільки одне – вони не відступили з кордону, а, відійшовши
у Вічність, як і раніше знаходяться
на тому рубежі, де їх застав кривавий світанок 41-го року, на тих
же прикордонних стежках, по
яких ходять сьогодні їхні нащадки
– правоохоронці у зелених кашкетах незалежної України. Наш
обов'язок – зробити все можливе для увічнення пам’яті героїв. І
найкращим пам’ятником їхньому подвигу, на мою думку, може
стати присвоєння одній із застав
західного кордону імені «Героївприкордонників 1941 року».
Прикордонники 41-го цього
заслужили!
n
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Синдром професійного вигоряння
Є всі підстави відносити професійну прикордонну діяльність до галузі зі значним
щоденним психоемоційним навантаженням. Робота у правоохоронній структурі
спеціального призначення передбачає постійне спілкування з людьми і значний ступінь
відповідальності за доручену справу. Для повсякденної діяльності прикордонників
характерними є високий рівень стресу, що з часом призводить до виснаження. Тож що
саме розуміють під професійним вигорянням та як уберегти від нього себе й підлеглих?
Начальник клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги –
начальник поліклінічного відділення ЦКГ ДПСУ
підполковник медичної служби Олег КОВАЛЬ

Світова глобалізація призвела до щоденного переміщення великої кількості людей. Іншими словами –
сучасний прикордонник контактує на робочому місці
з людьми, які є носіями різних культурних, соціальних,
релігійних, етнічних та інших цінностей. І якщо одні
люди схильні до такого інтенсивного спілкування, то іншим навпаки – така насиченість дається надсилу. Окрім
високого рівня відповідальності за власні дії, необхідності завжди бути компетентним в межах обов’язків за
посадою, підвищувати рівень професійної підготовки та
перевірок на профпридатність на людину можуть тиснути кризи та стреси в особистому й сімейному житті.
Додатковими чинниками синдрому вигоряння можуть

бути неправильна організація службової діяльності та
невідповідність займаної посади особистим характеристикам людини.
Всесвітня організація охорони здоров’я трактує синдром професійного вигоряння як стан фізичного та емоційного виснаження, що призводить до зниження продуктивності роботи та втомою, підвищеною схильністю
до соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю та психоактивних речовин з метою отримання тимчасового полегшення, що має тенденцію до розвитку залежності та у багатьох випадках суїцидальної поведінки.
Іншими словами, професійне вигоряння – це виснаження емоційних ресурсів людини.
У випадку, якщо ви знаходите в себе ознаки професійного вигоряння, однак не можете самостійно вирішити
проблему, вам необхідно звернутися за допомогою до медичного фахівця. Робота повинна приносити задоволення, бути вашим відображенням у суспільстві, а не стати
непосильним тягарем і, тим більше, причиною проблем

зі здоров'ям. Важливо навчитися звертати увагу на позитивні моменти життя та вміти бути вдячними за них.
Запитання «За що?» варто перетворювати на позитивне
«Для чого?». Якщо так підходити до усіх життєвих ситуа
цій, вони перестають здаватися проблемами і стають засобами навчання.
Закінчити нашу розмову хочу тезою основного положення формування здорового способу життя Оттавської
Хартії: «Здоров’я створюється і втрачається людьми у
ситуаціях їхнього повсякденного життя: там, де вони навчаються, працюють, розважаються і кохають. Здоров’я
створюється у процесі піклування про себе та про інших,
умінням приймати рішення й здобувати контроль над обставинами власного життя».
Тож, будьте здорові!
n

ВАРТО ЗНАТИ

Агресію – під контроль
Проблема агресивності людини стає все більш
актуальною в житті нашого суспільства. Небезпека
цього явища полягає в тому, що вона перешкоджає
здоровому психологічному клімату в соціумі, а
також зменшує ступінь довіри у стосунках між
людьми. Причини агресивної поведінки мають
складну багатовекторну природу і ніколи не
зумовлені яким–небудь одним фактором.

Олена МІШКОВСЬКА

Якісне виконання службових обов’язків висуває підвищені вимоги до стану психічного
здоров’я прикордонників, оскільки вони пов’язані з посиленими
факторами ризику, високою відповідальністю, проблемами міжособистісних взаємовідносин і
конфліктними ситуаціями. Тому
охоронці рубежу постійно перебувають у стані психоемоційного стресу. Такі фактори ризику
можуть викликати емоційну неврівноваженість, замкнутість, невпевненість у собі та агресію.
Яку ж функцію несе агресія
в тій чи іншій ситуації, і в яких
формах залежно від цих ситуацій проявляється агресивна поведінка?

Виділяють наступні види
агресії:
Фізична агресія (напад) – використання фізичної сили проти
іншої особи.
Вербальна агресія – вираження негативних відчуттів як через
форму (крик, сварка), так і через
вміст словесних відповідей (погрози, лайка тощо).
Внутрішня (аутоагресія) –
агресія, спрямована на самого
себе.
Непряма агресія – дії, які обхідними шляхами направлені на
іншу особу (плітки, злісні жарти), так і ні на кого не направлені вибухи люті (крик, тупання
ногами, биття кулаками по столу, ляскання дверима тощо).
Усі ці види агресії мають
одну спільну рису: вони викликані спробами контролювати ситуацію, впливати на неї з

метою вдосконалення себе або
свого оточення.
Факторів, що впливають на
виникнення агресії, величезна
кількість. Не варто плутати агресію (дії) й агресивність – властивість особистості, яка виявляється у готовності до агресивної
поведінки. Та поведінка, яка не
контролюється, дуже небезпечна і для нас самих, і для оточуючих нас людей.
Попередження агресивної
поведінки персоналу досягаються своєчасним виявленням і
оцінкою агресивних особистісних тенденцій, формуванням гуманних нормативно-ціннісних
орієнтирів особистості й колективу, розвитком адекватного ставлення до особистих
проблем, підкріпленням неагресивних форм поведінки, а
також зниженням моральнопсихологічної напруженості в
міжособистісних стосунках.
Універсальним засобом попередження й корекції міжособистісної агресії в колективі служить
підвищення
комунікативної
компетенції персоналу, культури
спілкування та управління.
Профілактика агресивної поведінки серед персоналу повинна
представляти собою комплекс
організаційних і виховних заходів. Необхідні як індивідуальна
корекція свідомості й поведінки
кожного співробітника, схильного до агресивних дій, так і нейтралізація негативних міжособистісних впливів, які провокують
агресивні прояви у них. Тільки
комплексна профілактика може
привести до пом'якшення агресивної поведінки.
Для того, щоб агресивна поведінка не завдала збитків нам
самим і оточуючим, людям дана
можливість міркувати й мислити. У нашому суспільстві існують правила поведінки, які
більшість людей намагається
дотримуватися, є гумор і співпереживання, які сприяють подоланню агресивного стану. n

Як зняти стресову напругу
1. Фізичні вправи та свіже повітря — найкращий спосіб розслабитися. Можна вийти на вулицю
та пройти квартал–другий у швидкому темпі. Якщо висота будівлі
дозволяє, можна по сходах спуститися пішки на десять поверхів вниз
і таким же чином піднятися вгору.
У крайньому разі – зробити кілька
глибоких вдихів біля вікна.
2. Якщо ви маєте добру уяву,
можна представити собі образ
порушника вашого душевного
спокою в якій-небудь комічній
ситуації, кумедному вигляді або
безглуздій позі.
3. Аналітичне відтворення
події, що відбулася. Для людей,
мислячих раціонально, це може
бути корисно, адже, осмисливши
свої помилки під час бесіди, вони
не допустять подібного в майбутньому. Проте головне – не зациклюватися на негативних моментах і не «накручувати» себе.
4. Усвідомте, що у кожного в
житті є розбіжності та суперечки.
Іноді, наприклад, складно зрозуміти думку іншої людини. У таких
випадках спробуйте поглянути на
ситуацію з точки зору опонента.
Суперечки починаються через нерозуміння позицій інших людей.
5. Вирішуйте конфлікти на
особистому рівні. Конфлікти між
людьми можуть тривати дуже
довго. Особливо важливо вирішити його, якщо ці люди часто
бачаться. У таких випадках розмова може допомогти, а може
й ні. Постарайтеся поговорити
з людиною, з якою у вас виник
конфлікт так, щоб проблему все
ж таки було вирішено. Розкажіть
про ваші почуття. Попросіть когонебудь допомогти вам вирішити
конфлікт. Третя людина може стати містком між вами і допомогти у
розв’язанні проблеми.
6. Дайте волю своїм почуттям.
Наприклад, почніть бити боксерську грушу – так ви викинете
злість і відчуєте, що стало легше. Або напишіть листа злості та
вкладіть в кожне слово всю свою
ненависть і гнів. Потім лист мож-

на знищити – спалити, розірвати
на клаптики, розтоптати...
7. Зробити паузу. Не відповідайте відразу на образливу реп
ліку, візьміть тайм-аут, наприклад, скажіть собі, що відповісте
за 20 хвилин, або подумки уявіть,
що набрали в рот води. Якщо
є можливість, прогуляйтеся на
свіжому повітрі.
8. Вправа «Посмішка Будди».
Заспокойтеся і постарайтеся
ні про що не думати. Повністю
розслабте м’язи обличчя і уявіть,
як вони наливаються тяжкістю
і теплом і як би «стікають» вниз
у приємній втомі. Зосередьтеся
на куточках ваших губ. Уявіть,
як губи починають злегка розходитися в сторони, утворюючи
легку посмішку. Не застосовуйте
м’язових зусиль. Ви відчуєте, як
губи самі розпливаються в ледь
вловимий посмішці, а в усьому
тілі з’являється приємне відчуття. Ця вправа – відмінна профілактика, антистрес для нервової
системи.
9. Масаж шиї. Звільніть шию
від одягу. Змочивши руки прохолодною водою, обережно доторкніться до своєї шиї спочатку
однією рукою, потім обома і починайте ніжно розтирати шкіру
(плечі теж можна охопити). Поступово збільшуйте силу натискання пальцями так, щоб секунд
за 40 досягти силового піку натискання. Після цього рівномірно
полегшуйте свої дотики до найлегших. На завершення масажу
ще раз обполосніть шию водою.
10. Скручений рушник. Глибоко вдихніть і візьміть у руки
сухий рушник, стисніть з усіх
сил і скрутіть його, ніби вичавлюючи. Сконцентруйтеся на
цьому вичавлюванні – стисніть
зуби, міцно заплющіть очі, напружте всі м’язи так, щоб досягти максимального ефекту. Потім
різко розтисніть руки й опустіть
рушник на підлогу. У цей момент
ви повинні відчути повну розслабленість, особливо в шиї та в
руках.
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09:00 «МІЖ НЕБОМ І ЗЕМЛЕЮ»

00:00 «СТО ДВАДЦЯТЬ СІМ ГОДИН»

01:45 «АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ»

01:45 «СОНЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

УКРАЇНА

1+1

Вселившись в орендовану квартиру й почавши наводити там
лад, Девід несподівано зустрічає
в новому житлі привабливу молоду жінку Елізабет, яка запевняє
його, що саме вона є господинею
цих апартаментів...

Нестримний скелелаз і любитель захованих в каньйонах
печер вкотре сам-один їде в
гори і опиняється в смертельній
пастці. 127 годин без їжі, без
води і практично без надії вижити.

Телеведучий Мартін Твід підготував для глядачів сюрприз. У його
конкурсі співаків будуть змагатися кілька видатних зразків людської породи, включаючи терориста
Омера, а судити їх як член журі
буде президент США.

Життя Ані складалося вдало:
коханий чоловік, діти, достаток.
Однак ворожка сказала те, у що
жінка ніяк не могла повірити:
«чекає тебе і борг, і в'язниця, і
нове велике кохання»...

ПЕРШИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Кохати поросiйськи-2»

У першому фільмі «Кохати по-російськи» три фермерські сім’ї воювали за право
жити по-своєму
на своїй землі. У
фільмі «Кохати
по-російськи-2»
дружини воюють
самі: треба визволяти з в’язниці чоловіків, яких
запроторили туди продажні чиновники.

студiї

07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Полiттеатр
10.10 Без цензури
10.35, 16.00 Т/с «Таємниця

старого мосту»
11.25 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий
свiт
12.20 Шеф-кухар країни
13.10 Секрети успiху
13.40 Не вiр худому кухарю
14.05 Право на захист
14.25 Темний силует
14.35 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Життя на рiвних
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50 Сiльрада
19.10, 01.40 Про головне
19.30, 21.55 До 70-рiччя з
дня народження
Р. Кириченко «Я
козачка твоя,
Україно»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
21.45 Знак питання
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.40
14.40
15.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
23.35
01.00

Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Кохання з
випробувальним
термiном»
Новини
Т/с «Кохання з
випробувальним
термiном»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Жити далi»
Т/с «Кулiнар»
Профiлактика

1+1
06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок
з «1+1»

07.00 ТСН
07.10 Снiданок
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.40

12.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.45
00.00

01.45
04.45
05.00

з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Х/ф «Сонячне
затемнення»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання
та покарання»
ТСН
Т/с «Цiна
життя»
Т/с «Цiна життя»
Грошi
ТСН
Х/ф «Сто
двадцять сiм
годин» Y
Х/ф «Сонячне
затемнення»
ТСН
Грошi

ICTV
05.05 Служба розшуку

05.15
06.15
06.25
06.35
06.55
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.10
14.10
15.35
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.25
03.05
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 «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департамент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода
слова
Х/ф «Гiбрид» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода
слова

СТБ
05.15 Чужi помилки
06.00 Усе буде

НОВИЙ
05.10 Teen Time
05.15 Екстремальнi будинки
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Мiж небом i

добре!
07.45 Неймовiрна
правда про
зiрок
09.10 Моя правда
10.10 Х/ф «Наречена
мого друга» W

Ігор Вєтров їде у
тривале відрядження. До дня
народження своєї дівчини Лідії
він надсилає їй
кур’єром каблучку, але вона потрапляє до сусідки. Дівчина, зневірившись, приймає пропозицію
руки та серця від
їхнього спільного
друга Олександра.

12.40 Битва екстрасенсiв.
14.55
15.55
18.00
18.20
20.20
22.00
22.25
23.40
01.10
03.30

Чоловiки проти
жiнок
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Один за всiх
Х/ф «31 червня» W
Нiчний ефiр

11.00
13.20
13.25
14.25
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.30
00.40
01.35
02.50
02.55
03.00
03.15
04.10
04.15
04.40
04.45

землею»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Спiвай, якщо зможеш
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Чемпiон чемпiонiв
Дiалоги
Зона ночi
Скiфи (свiдчення i
версiї)
Зона ночi
SOLO-MEA

НТН
04.35 Х/ф «Екiпаж машини

УКРАЇНА
05.30 Х/ф «Дадлi

05.40 Х/ф «Зграя»
07.30 Агенти впливу
08.30, 03.50, 05.15 Правда
життя

07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Причал любовi та

Нерадянський Союз»

13.10 Кохаю! Чекаю!
14.10, 17.20, 22.30 Т/с

бойової»

09.00 Легенди шансону
10.00 Д/с «Пiвдень.

справедливий» W

надiї»

11.00 Т/с «Далекобiйники2»

«Слiд»

15.00 Т/с «Грач»
19.00, 21.45, 02.35, 04.45

16.00, 04.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова

19.30
22.00
23.00
00.00
01.00

19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «П'ятницький.

Свiдок
Т/с «Даішники»
Т/с «Пiд куполом»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
03.05 Речовий доказ

ТЕТ
06.00, 08.55 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Лалалупси»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.10 Дурнів+1
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Теорiя зради
02.10 Твою маму!
03.00 До свiтанку

iсторiя»

Розділ третій»

22.00, 03.30 Подiї дня
23.20 Х/ф «Хочу, як ти» Y
01.45 Х/ф «Американська
мрiя» Y

ФУТБОЛ
07.00 Один на один з
Гамулою
08.00 Екв. Гвiнея – Iспанiя.
Товариський матч
10.15, 16.25 Великий
футбол
12.00 Росiя – Сербiя.
Товариський матч
14.00 Топ-матч
14.15 Португалiя – Швецiя.
Плей-оф. Вiдбiр до
ЧС-2014
18.00, 18.55,
21.30, 04.00
Футбол Live
18.30 Д/ф «U-21.
Молодiжна збiрна»
19.25 Live. U-21. Швейцарiя – Україна. Вiдбiр
до ЄВРО-2015
22.00 Європейський
weekend
23.55 Чемпiонат України.
«Олександрiя» –
«Титан»
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09:45 «П’ЯТЬ РОКІВ І ОДИН ДЕНЬ»

23:25 «Я — ЛЕГЕНДА»

01:30 «ХОЧУ ЯК ТИ»

02:15 «КОЧЕГАР»

СТБ

ICTV

УКРАЇНА

ICTV

Мирослава оговтується після 5
років коми і дізнається, що за
цей час змінився не тільки світ
навколо, а й її власне життя.
Однак віддавати Мірі гроші та її
власну дочку чоловік із новою
подругою не збираються...

Адаптація однойменного роману
Річарда Метсона про невідомий
вірус, що забрав життя половини
населення земної кулі, а інших
перетворив на вампірів. Уціліти
зміг лише один — людина з незвичайним імунітетом.

Мітч і Дейв були друзями. Однак
із часом їхні дороги розійшлися.
Дейв став зразковим сім'янином. Мітч же залишився холостяком. Але одного разу в житті
друзів все перевертається: Мітч
стає Дейвом, а Дейв — Мітчем.

У Санкт-Петербурзі в середині 1990-х літній напівписьменний якут, який пройшов афганську війну і отримав звання
майора, працює в кочегарці й
у вільний час пише оповідання...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

06.00 Х/ф «В очiкуваннi

студiї

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.40, 15.55 Т/с «Таємниця

старого мосту»
10.30 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.20 Знак питання
12.30 Кордон держави
13.00 Контрольна робота
13.20 Рояль у кущах
13.50 Х/ф «Берег». 1 с.
15.15 Euronews
15.35 Дiловий свiт.
Агросектор
16.55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.30 Формула захисту
19.40, 01.40 Про головне
20.00, 21.45 Фестиваль
пiснi «Музика нас
з'єднала»
21.40 Свiт спорту
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.20
13.30
15.10
16.10
17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
21.35
22.00
23.55
01.00
02.30
03.00
04.00
04.40

весни»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Жити далi»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Жити далi»
Шустер Live
Футбол. Збiрна
Францiї – збiрна
України
Шустер Live
Х/ф «Карантин»
Подробицi
Д/с «Президент Всея
Русi»
Слiдство вели...
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
11.15

12.20
13.30
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.30
00.00
00.15
02.20
04.05

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Т/с «Костоправ»
Т/с «Костоправ»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Цiна
життя»
Т/с «Цiна
життя»
Мiняю жiнку-8
ТСН
Х/ф «Кармен» X
Т/с «Костоправ»
Х/ф «Кармен» X

04.55
05.25
06.20
06.30
06.35
06.55
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.05
14.30
16.40
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.30
02.15
03.40
04.35

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
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 «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департамент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Я –
легенда» Y
Стоп-10
Х/ф «Кочегар» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.15 Чужi помилки
06.00 Усе буде добре!
07.45 Неймовiрна правда
про зiрок
09.45 Х/ф «П'ять рокiв і
один день»
11.50 Х/ф «Ми
одружимося, в
крайньому випадку,
зателефонуємо»
Нове кохання
знайшло головного героя фільму Олексія в лісовому селищі,
куди він приїхав
як менеджер купувати ліс. Тут в
ліспромгоспі трудиться дивна дівчина Віра, і випадкова зустріч,
можливо, стане
їхьою долею.

13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.25
23.25
03.05

Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
«Вікна»-новини
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Нiчний ефiр

05.10
05.15
06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.20
00.30
01.20
03.00
03.05
03.35
03.50
03.55
04.45
04.50

Teen Time
Екстремальнi будинки
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Знайти крайнього
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
Зона ночi
ТБ про ТБ
Я кличу тебе
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Так нiхто не кохав

УКРАЇНА

НТН

05.40 Х/ф «Загiн
особливого
призначення»
06.50 Х/ф «Буднi карного
розшуку»

08.30, 16.45, 19.00, 21.45,
02.40, 03.35 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Даішники»
14.50, 17.00 Т/с
«Павутиння-4»
Т/с «Пiд куполом»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
03.10 Речовий доказ
04.05 Правда життя
ТЕТ

22.00
23.00
00.00
01.00

06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»

07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Теорiя зради
02.10 Твою маму!
03.00 До свiтанку

06.00, 08.00 Т/с
«Подружжя»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

09.10, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00 Т/с «П'ятницький.
Розділ третій»

12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 03.50 Говорить
Україна

22.00, 03.20 Подiї дня
22.30 Таємний код зламано
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Х/ф «Хочу як ти» Y
ФУТБОЛ
07.40, 20.00 Топ-матч
08.00, 18.00 U-21.

Швейцарiя – Україна.
Вiдбiр до ЄВРО-2015
12.00 Один на один з
Гамулою
12.55 Великий футбол
14.35, 04.15 Futbol Mundial
15.05 Д/с «Back in the
USSR»
15.55 Live. Росiя – Пiвд.
Корея. Товариський
матч
21.55 Live. Англiя –
Нiмеччина.
Товариський матч
00.00 Росiя – Пiвд. Корея.
Товариський матч
02.15 Екв. Гвiнея – Iспанiя.
Товариський матч
04.45 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
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23:25 «ОСТАННІЙ ГЕРОЙ»

00:55 «ГОЛЛІВУДСЬКІ КОПИ»

01:30 «ШАЛЕНИЙ ДЕНЬ»

02:20 «СВОЄ ЧУЖЕ ЖИТТЯ»

ICTV

ІНТЕР

СТБ

ICTV

Гаряча точка за межами Росії. Під
час бою Андрій, один з миротворців, рятує життя іншому миротворцю — Віктору, який не забувши про цей вчинок, прийшов на
допомогу навіть за 20 років по
тому... до вдови Андрія.

Голлівуд, як відомо, — фабрика
мрій. Там все не те, чим здається. Навіть поліцейські. Ось тільки
чергове завдання — справа про
вбивство зірки репу — обіцяє
стати занадто «міцним горішком».

Зайцев марно намагається потрапити на прийом до Міусова,
щоб отримати резолюцію на
запит про білила. Він навіть проникає в будинок відпочинку, де
відпочиває чиновник, і з часом
таки добивається свого...

Сучасний Санкт-Петербург і
Петроград 1921 року. Романтичний світ перших років революції
та художньо-побутове середовище сучасного кінематографу
сусідять на одному просторі, на
одних і тих же вулицях...

ПЕРШИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 18.20,
01.20, 03.00 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї

07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
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
10.00 Пряме включення з
Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.20 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
11.40 Хто в домi хазяїн?
12.10, 18.05, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Формула захисту
12.35 Д/ф «З добром до
людей»
13.05 Свiтло
13.50 Х/ф «Берег». 2 с.
15.00 Парламентськi
слухання у Верховнiй
Радi України
18.40 Фiнансова
перспектива
18.55, 01.40 Про головне
19.25 «Хвилюйтесь, будь
ласка». Тарапунька та
Штепсель
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Свiт спорту
21.50 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи

ІНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар»
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 «Жити далi»
11.20 Слiдство

12.00
12.20
13.30
15.10
16.10

17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.35
00.55
02.45
03.15
04.35

вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Жити далi»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Голлiвудськi
копи» Y
Подробицi
Слiдство вели...
Стосується
кожного

1+1
06.00 Служба розшуку

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.10

12.20
13.25
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.50
00.05
00.30
02.15
04.00
04.25

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Т/с «Костоправ»
Т/с «Костоправ»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
Територiя
обману
ТСН
Тачки-2
Х/ф «Мул» Y
Т/с «Костоправ»
ТСН. Особливе
Х/ф «Мул» Y

ICTV
04.50 Служба розшуку

04.55
05.25
06.25
06.35
06.40
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.05
14.25
16.40
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.25
02.20
04.15

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департамент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Останнiй
герой» Y
Провокатор
Х/ф «Своє чуже
життя» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

СТБ
05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда

09.50
10.50
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20

про зiрок
Зiркове життя
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
вчинки своїх кумирів...

20.00
22.00
22.40
01.30
02.40

МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Х/ф «Шалений день»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.10 Teen Time
05.15 Екстремальнi будинки
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Молодiжна

10.00
11.00
13.20
13.25
14.25
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.05
00.10
00.20
01.10
02.50
02.55
03.00
03.40
03.45
04.45
04.50
05.00

команда»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Богдан Хмельницький
Зона ночi
Богдан Хмельницький
Зона ночi
Мовчазне божество
Генiй смiху

НТН
04.30 Х/ф «Рiдня»
06.00 Х/ф «Гу-га»
08.30, 16.45, 19.00,
21.45, 02.35, 04.15
Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Даішники»
14.50, 17.00 Т/с
«Павутиння-4»
22.00 Т/с «Пiд куполом»
23.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.00 Т/с «Закон i
порядок»
01.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
03.05 Речовий доказ
03.50, 04.45 Правда життя

ТЕТ
06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Теорiя зради
02.10 Твою маму!
03.00 До свiтанку

УКРАЇНА
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

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

10.00, 20.00 Т/с

«П'ятницький. Розділ
третій»
12.00, 04.50 Нехай говорять
16.00, 03.25 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20, 04.10 Говорить
Україна
22.00, 02.55 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Т/с «Форс-мажори2»
05.40 Срiбний апельсин

ФУТБОЛ
06.15, 14.40 Один на один з
Гамулою
07.00, 18.00 Топ-матч
07.20 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
08.00, 16.00, 03.20 Англiя –
Нiмеччина.
Товариський матч
10.30 Росiя – Пiвд. Корея.
Товариський матч
12.35, 01.20 U-21.
Швейцарiя – Україна.
Вiдбiр до ЄВРО-2015
18.20 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
МЮ – «Сосьєдад»
20.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Барселона» –
«Мiлан»
22.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Челсi» – «Шальке»
05.10 Новини + анонси
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13:20 «ПРАЦІВНИК ЧК»

23:25 «ОЛІГАРХ»

00:05 «ТАЛАНОВИТИЙ МІСТЕР РІПЛІ»

00:55 «ФОРРЕСТ ГАМП»

ПЕРШИЙ

ICTV

1+1

ІНТЕР

Фільм знятий за мотивами
однойменної повісті А. Лукіна
і Д. Поляновського. Картинарозповідає про подвиги чекістів у роки громадянської
війни.

Як заробити мільярд — у новому
грандіозному фільмі Павла Лунгіна «Олігарх» за романом-бестселером Юлія Дубова «Велика
пайка». Основні події й головні
герої фільму не вигадані. Імена
змінені. Деякі все ще живі...

Том Ріплі знав, що рано чи пізно
він проб'ється нагору. Одного
разу після знайомства з Томом
один з найбагатших людей Америки пропонує йому з'їздити до
Італії і переконати його сина повернутися в Штати...

Фантастичним чином Форрест
Гамп — недоумкуватий простак
з благородним і відкритим серцем — перетворюється на відомого футболіста, героя війни,
успішного бізнесмена...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

05.25
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20

студiї

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.35, 16.15 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.20 Т/с «Монте Крiсто»
11.25 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.20 Д/ф «Українська
Гельсiнська спiлка –
вектор визначено»
13.20 Х/ф «Працівник ЧК»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.25 Українська пiсня
17.00 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.30 Надвечiр'я
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Майстри гумору
В. Данилець,
В. Моїсеєнко
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»
01.40 Про головне

12.00
12.20
13.30
15.10
16.10
17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.35
00.55
03.05
03.55
04.35

Т/с «Кулiнар»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Жити далi»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Жити далi»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Форрест
Гамп»
Подробицi
Слiдство
вели...
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
11.10

12.20
13.25
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.50
00.05
02.35
03.30

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Т/с «Костоправ»
Т/с «Костоправ»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Х/ф «Талановитий
мiстер Рiплi»
Т/с «Костоправ»
Х/ф «Талановитий
мiстер Рiплi»

04.45
05.15
06.20
06.25
06.35
06.55
07.30
07.40
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.05
14.35
16.40
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
02.00
02.25
04.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум
в Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департамент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Олiгарх» Y
Кримiнальний
облом
Х/ф «Своє чуже
життя» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.40 Чужi помилки
06.20 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда
09.45
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
01.10

про зiрок
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Х/ф «Вас викликає
Таймир»
У готельному номері мешкають:
директор філармонії, юнак-геолог, який страждає від кохання,
дідусь-бджоляр... Не дивно,
що навіть при доброзичливому
ставленні одне
до одного між
мешканцями відбуваються всілякі
непорозуміння.

02.45 Нiчний ефiр

05.10
05.15
06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
10.00
11.00
13.25
13.30
13.50
14.30
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.05
00.05
00.15
01.10
02.45
02.50
02.55
03.40
03.45
04.30
04.35
04.45

Teen Time
Екстремальнi будинки
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Черепашки
нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Богдан Хмельницький
Зона ночi
Княгиня Ольга
Сон Алiни
Костомарової

НТН

УКРАЇНА

05.10
08.30
09.00
10.00
12.00
12.40
14.50
16.45
17.00
19.00
19.30
21.45
22.00
00.00
01.00

Т/с «Павутиння-4»
Свiдок
Кримiнальнi справи
До суду
Т/с «Детективи»
Т/с «Даішники»
Т/с «Павутиння-5»
Свiдок
Т/с «Павутиння-5»
Свiдок
Т/с «Даішники»
Свiдок
Т/с «Пiд куполом»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
02.35 Свiдок
03.05 Речовий доказ
03.50, 04.45 Правда життя
04.15 Свiдок
ТЕТ

07.00, 09.00, 17.00, 19.00

06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с

07.00, 18.00 Топ-матч
07.20, 12.25 Futbol Mundial
08.00, 03.20 Росiя – Пiвд.

«Лалалупси»

07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Теорiя зради
02.10 Твою маму!
03.00 До свiтанку

Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

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

10.00, 20.00 Т/с

«П'ятницький. Розділ
третій»
12.00, 04.50 Нехай говорять
16.00, 03.25 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20, 04.10 Говорить
Україна
22.00, 02.55 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Т/с «Форс-мажори2»
05.40 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

Корея. Товариський
матч
10.25, 01.20 Англiя –
Нiмеччина.
Товариський матч
12.55 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.35 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
МЮ – «Сосьєдад»
16.00 U-21. Швейцарiя –
Україна. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
18.20 Лiга Європи УЄФА.
«Динамо» – «Тун»
20.25 Лiга Європи УЄФА.
«Лудогорець» –
«Чорноморець»
22.55 Лiга Європи УЄФА.
«Рубiн» – «Вiган»
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19:30 «КАНДАГАР»

21:30 «МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА-2»

01:25 «Я ЗАЛИШАЮСЯ»

01:55 «ПІП»

НТН

НТН

УКРАЇНА

ІНТЕР

Російський літак примусово посадили на аеродромі в столиці
ісламського тероризму — місті
Кандагарі. П'ятеро російських
льотчиків захоплені в полон фанатиками-талібами. Їм доведеться прожити 378 днів у пеклі.

Володимир Нехорвич винайшов
вірус «Химера», що заражає кров
і вбиває людину за добу. Один з
найбільших гангстерів-терористів Шон Амброз вирішив заволодіти вірусом і антивірусом
одночасно...

Багато хто підозрює, що після
смерті життя не закінчується.
Доктор Тирса в таку нісенітницю
ніколи не вірив. Поки через невдало кинуту кулю для боулінгу
не опинився на пустельній рівнині разом з такими ж, як він...

Червень 1941, село Тихе. Настоятель невеликого приходу
отець Олександр займається
звичайними мирськими справами. За дві години він закінчить
недільну службу. За два дні в
село увійдуть німці...

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, 08.20 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
07.45 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради

09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.35, 16.20 Т/с «Таємниця
старого мосту»

10.20 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт

ІНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 17.50
Новини

07.10, 07.35, 08.10 Ранок з
08.35
09.10
11.20
12.20
13.30
15.10
16.10
17.10
18.05

Колишній слідчий
МУРу після серйозного поранення змушений
у 38 років залишити успішну
службу і вийти на
пенсію. Переїхавши в село до
родичів, головний герой сподівається на спокійне життя, проте замість цього
йому доводиться
розслідувати місцеві злочини.

12.15 Вiра. Надiя. Любов
13.05 Українського роду
13.25 Х/ф «Свiй серед

чужих, чужий серед
своїх»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.25 Крок до зiрок
17.05 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Концертна програма
Лолiти
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.20 На слуху
23.40 Вiд першої особи
00.00 Д/ф «Колос правди»
00.30 Д/ф «Мiж небом i
землею»
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Школа юного
суперагента
03.30 Бокс

«Iнтером»
Ранок з «Iнтером»
Т/с «Жити далi»
Слiдство вели...
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Т/с «Пасiчник»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05

11.05
12.15
13.25
14.30
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.00
23.05

04.45
05.10
06.20
06.25
06.30
06.55
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.05

1953 рік. У тайзі
переховується
амністована група в’язнів, які
скоюють ще кілька важких злочинів. У пошуках їжі
та засобів пересування вони забрідають у село,
де на засланні
живуть двоє політв’язнів.

20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.40 Д/ф «День,
коли помер
Кеннедi»
01.55 Х/ф «Пiп» Y
04.00 Подробицi
04.30 Слiдство
вели...

ICTV
04.40 Служба розшуку

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Костоправ»
Т/с «Костоправ»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Вечiрнiй Київ
Супергерої
Х/ф «Холодне лiто
53-го»

01.10 Т/с «Костоправ»
02.05 Х/ф «У червнi
41-го» Y
03.35 Т/с «Апофегей»

14.35
16.40
18.45
19.25
20.00
21.55
23.25
23.50
01.35
03.25

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 «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Машина часу
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум
в Українi
Х/ф «Сестри»
Х/ф «День святого
духа» Y
Т/с «Ялта-45»

СТБ
04.50 Чужi помилки
05.35 Х/ф «Чоловiк для

07.30
09.00
15.00
16.00
18.00
18.10
19.00
22.00
22.40
00.00
01.20

життя, або На шлюб
не претендую»
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Кохання та
розлука»
Звана вечеря
Т/с «Кохання та
розлука»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Куб-4
Х/ф «Вiй»
Дія повісті відбувається у XVIII
сторіччі. З добрим, веселим і
простакуватим
бурсаком Хомою
Брутом трапилася дивна і фантастична історія,
коли під час канікул він потрапив
у полон до нечистої сили...

02.40 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15, 06.10 Teen Time
05.20 Екстремальнi будинки
06.15, 13.30 М/с
«Черепашки нiндзя»

06.35, 13.50 М/с «Губка
Боб»

07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Молодiжна
10.00
11.00
13.25
14.30
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
23.40
23.50
01.25
03.05
03.10
03.50
04.05
04.10
04.30
04.50
04.55
05.15

команда»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Х/ф «Нескiнченний
свiт» Y
Зона ночi
Пiд знаком бiди
Великий злам
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Пастка
Моя адреса –
Соловки. Тягар
мовчання
Зона ночi
Усмiшник
Зона ночi

НТН
05.10 Т/с «Павутиння-4»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих

УКРАЇНА
06.00 Таємний код зламано
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

лiхтарiв»
12.35 Т/с «Даішники»
14.40, 17.00 Т/с
«Павутиння-5»
19.30 Х/ф «Кандагар»
21.30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
00.10 Х/ф «2000. Момент
апокалiпсису» Y
02.05 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»
03.40 Речовий доказ
04.05 Правда життя
04.30 М/ф «Метеор» на
рингу»

07.30, 15.25 Щиросерде

ТЕТ
06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55 Країна У
11.00 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання з
майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 Моду народу
19.00 Iкона стилю
20.15 Х/ф «Я – номер
чотири» Y
22.45 Тузик & Барбос-шоу
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
00.30 Теорiя зради
02.10 Т/с «Ранетки»

ФУТБОЛ
08.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Барселона» –
«Мiлан»
10.25 U-21. Швейцарiя –
Україна. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
12.25 Журнал.
Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.55 Лiга Європи УЄФА.
«Лудогорець» –
«Чорноморець»
15.00 Futbol Mundial
16.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Челсi» – «Шальке»
18.00, 21.00 Футбол Live
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Зоря»
21.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини.
«Штутгарт» –
«Борусiя»
23.55 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру

зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00, 21.00 Т/с

«П'ятницький. Розділ
третій»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20 Говорить Україна
22.00, 03.20 Подiї дня
23.25, 03.50 Т/с «Мент у
законi-5»
01.25 Х/ф «Я залишаюся» Y
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19:40 «ГАРРІ ПОТТЕР І КЕЛИХ ВОГНЮ»

22:35 «ЗОЛОТІ НЕБЕСА»

00:00 «У ЧЕРВНІ 41-ГО»

02:10 «ПЕКЕЛЬНИЙ БУНКЕР»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

1+1

ICTV

Гаррі Поттера чекає четвертий
рік навчання в школі магії та чаклунства Гогвортсі. Приголомшлива новина: цього року тут
проходитиме Тричаклунський
турнір. Усі хочуть взяти в ньому
участь. Але тільки не Гаррі!

Все життя Даші — одна велика
любов. Любов до єдиної дочки
з дивним ім'ям Ія. Одного разу
дочка просто пішла від матері
до батька. Пішла від бідності і
проблем в нове красиве життя.

20-річна американка Роза Ашкеназі приїжджає в маленьке білоруське село. Через два дні нацистські війська зганяють все
населення села в синагогу і
спалюють. І тільки Розі вдається
врятуватися.

Загін найманців супроводжує
вченого в пошуках таємничого
бункера, захованого в глухому
лісі в одній з країн Східної Європи. Діставшись до потрібного
квадрата, бувалі бійці виходять
на потрібний об'єкт.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

08.00
08.15
08.30
09.05
09.15
09.30
09.55
11.05
11.35

05.10 Шустер Live
09.10 Усе для мами
09.40 Д/ф «День, коли

Євроiнтеграцiя
Олiмпiйський виклик
Д/ф «Свiдок дива»
Життя на рiвних
Армiя
Православний вiсник
Моменти життя
Книга.ua
Д/ф «Голодомор.
Технологiя геноциду»
13.30 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед
своїх»
15.10 Театральнi сезони
15.55 Футбол. ЧУ. Прем'єрлiга. «Шахтар»
(Донецьк) –
«Севастополь»
(Севастополь)
17.55 В гостях у Д. Гордона
20.00 Український акцент
20.25 Кроки на Захiд
20.45 Слово регiонам
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
21.55 Д/ф «Одужання.
Особистий рахунок»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
00.00 Концерт «Друзiв не
забувають»
01.45 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
02.55 Школа юного
суперагента
03.10 Нащадки
04.10 Дитячий фестиваль
«Молода Галичина»
04.55 Д/ф «Гарант науки»
05.20 Служба розшуку дiтей

помер Кеннедi»

11.05 Т/с «Собача робота»
15.55 Х/ф «Кохання за
розкладом»

ICTV

06.30 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
08.20 Т/с «Корольок –
пташка
спiвоча»

15.15 Х/ф «Знахарка»

05.05
05.35
06.35
10.15
11.00
12.00
12.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Ялта-45»
Дача
Квартирне питання
За кермом
Х/ф «Сестри»

У юної красуні

Дві дівчинки – дві

ків була щасли-

Лесі рідкісний

людські істоти, як

вою в шлюбі.

дар: вона вміє лі-

іскорки у вели-

Скоріше, вона

кувати людей,

чезному дорос-

вважала себе та-

зцілюючи навіть

Оксана шість ро-

кою, поки одного
разу не дізнала-

лому світі. Вони
змушені подоро-

ті хвороби, з яки-

жувати країною,

ми не справля-

ховаючись від

ється сучасна

дорослих, тих

медицина. Дар у

злих дядь, які хо-

відкривається це

Лесі спадковий:

чуть їх убити. Во-

за трагічних об-

знахарками були

ставин – зникає

і її покійна мати, і

дочка Ігоря...

бабуся.

ся, що у Ігоря, її
чоловіка, в іншому місті є сім’я. І

17.55 Т/с «Не шкодую, не
кличу, не плачу»

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Не шкодую, не

ни пізнають таємниці життя у
всій їх «красі»...

14.10 Т/с «Знайти або

19.30 ТСН
20.00 Т/с «Апофегей»
00.00 Х/ф «У червнi

Х/ф «Золотi небеса»

41-го» Y
01.45 Тачки-2

Х/ф «Доля Марiї»

02.10 Т/с «Корольок –

кличу, не плачу»

22.35
00.55
02.25
02.55

1+1

Подробицi

пташка

Т/с «Собача робота»

спiвоча»

18.45
19.00
19.55
23.45
02.10
03.35

знищити
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Полювання на
пiранью»
Х/ф «Олiгарх» Y
Х/ф «Пекельний
бункер» Y
Т/с «Ялта-45»

НОВИЙ

04.20 Х/ф «Балада про

05.50
09.55
14.10
19.00
22.00
23.15
00.35
01.45

вiдважного лицаря
Айвенго»
Т/с «Смерть
шпигунам»
Т/с «Смерть
шпигунам»
Зваженi та щасливi-3
Х-Фактор-4
Моя правда
Х-Фактор-4
Детектор брехнi-4
Х/ф «Балада про
вiдважного лицаря
Айвенго»
Історія кохання
шляхетного лицаря Айвенго до
леді Ровени, яку
готують в дружини Ательстану,
останньому
представнику
саксонської королівської династії. Дія розгортається у часи
правління англійського короля Річарда Левове Серце.

03.10 Нiчний ефiр

05.20 Х/ф «Моя дiвчинка06.50
07.50
09.45
11.50
18.00

19.40
22.45

2»
Ревiзор
Х/ф «Лох-Несс»
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа
Прокинутися
знаменитим
М/ф «Три богатирi та
Шамаханська
цариця»
Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
Х/ф «Очi змiї» Y

Рік Санторо, амбітний детектив,
одержимий бажанням зайняти
пост мера. Але
події фінального
матчу з боксу з
трагічною
розв’язкою перекреслять всі його
плани. Поки він
розплутує клубок
змови, за кожним його кроком
стежать зміїні очі
злочинця.

00.45 Х/ф «Леонард
02.40
02.45
03.35
03.40
04.35

шостий»
Зона ночi
Семеренки
Зона ночi
Iван Франко
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

04.50 Т/с «Павутиння-5»
08.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

11.30, 03.10 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
14.00 Х/ф «Кандагар»
16.15 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»

19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-6»

23.00 Втеча. Реальнi iсторiї
23.30 Х/ф «Кажани» Y
01.25 Х/ф «2000. Момент
апокалiпсиса» Y

03.30 Правда життя
03.55 М/ф «Шайбу!
Шайбу!»

ТЕТ

07.30
07.55
08.30
09.00
09.40
10.05
10.40
11.35
13.00
16.55
18.10
21.00
23.30
01.40

Малята-твiйнята
Телепузики
М/с «Ескiмоска»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
Бiлка i Стрiлка
М/ф «Повелитель
Бобiв. Великий похiд
Аттіли»
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
М/ф «Лiло i Стiч-2.
Велика проблема
Стiча»
Х/ф «Три метри над
рiвнем неба» Y
Х/ф «Три метри над
рiвнем неба. Я тебе
хочу» Y
Х/ф «Один день» Y
До свiтанку

06.30
07.00
07.10
12.45

Т/с «Адвокат»
Подiї
Т/с «Адвокат»
Х/ф «Рiднi та
близькi» W
14.50 Х/ф «Бiла сукня» W
17.00 Т/с «Зведена сестра»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Зведена сестра»
21.20 Х/ф «Iдеальне
вбивство» W
23.20 Х/ф «Свiдок» Y
01.25 Хто гiдний бiльшого?
02.10 Подiї
02.30 Т/с «Мент у законi-5»
04.45 Т/с «Мент у законi-5»
06.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

07.15 Чемпiонат Iспанiї.

Передмова до туру

08.00 Чемпiонат України.

«Металург» – «Зоря»

10.25 Один на один з
Гамулою

11.25 Чемпiонат Англiї.

Передмова до туру

12.00, 12.55 Футбол Live
13.25 Live. Чемпiонат
15.55
18.55
20.55
23.00

України. «Ворскла» –
«Чорноморець»
Live. Чемпiонат
України. «Шахтар» –
«Севастополь»
Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Сосьєдад» –
«Сельта»
Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Альмерiя» –
«Реал»
Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» –
«Саутгемптон»

qrjlprfpoojl
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13:00 «СЛУЖБОВИЙ РОМАН»

20:45 «БІЛИЙ ТИГР»

21:20 «КАЗКИ НА НІЧ»

22:30 «ZOLUSHKA.RU»

1+1

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

Новосельцев, людина боязка і
сором'язлива, за порадою приятеля починає залицятися до
своєї начальниці, жінки строгої і
самотньої. Його невмілі спроби
пробуджують справжнє кохання,
яке змінює героїв фільму.

Друга світова війна добігає кінця. Важкі затяжні бої вимотують
супротивників. Однак чим упевненіше наступають радянські
війська, тим частіше на полях
битв з'являється невразливий
німецький танк «Білий тигр».

Коли казки, які самотній архітектор розповідає на ніч своїм
племінникам, оживають, і персонажі починають втручатися в
реальне життя, він переосмислює своє нудне існування і зустрічає справжнє кохання.

Співака-початківця запрошують
до Москви голосно заявити про
себе в шоу-бізнесі. Він вирушає
до столиці, залишивши в рідному місті наречену. У Москві талант зустрічає іншу дівчину, а
про колишню забуває.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Криве дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 00.05 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50 Околиця
10.25 Подорожуй свiтом
10.50 Як ваше здоров'я?
11.40 Крок до зiрок
12.25 Маю честь запросити
13.10 Караоке для дорослих
13.55 Баскетбол. ЧУ.
Суперлiга. БК
«Днiпро» – БК
«Ферро-ЗНТУ»
15.55 Золотий гусак
16.20 Бiатлон. Кубок свiту.
Змiшана естафета
18.00 Дiловий свiт. Тиждень
18.35 Концертна програма
«Шевченкiвський
вечiр»
20.30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20.40, 02.10 Головний
аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
23.55 Євроiнтеграцiя
01.20 Пiдсумки тижня
02.20 Олiмпiйським курсом
02.30 Школа юного
суперагента
02.45 Дитячий фестиваль
«Усi ми дiти твої,
Україно!»
03.35 Українського роду
03.55 Дорослi iгри
04.45 Надвечiр'я

ІНТЕР
05.35 Т/с «Не шкодую, не
кличу, не плачу»

09.30 Школа доктора
10.05
11.05
12.05
16.00
18.00
20.00
21.00
00.45

Комаровського
Орел i решка. Назад у
СРСР
Осiння кухня
Т/с «Собача
робота»
Х/ф «Справи
сiмейнi»
Одна родина
Подробицi
тижня
Т/с «Тест на
кохання»
Х/ф «Кохати поросiйськи-3.
Губернатор»
Продовження з
самостійним сюжетом добре відомої дилогії про
те, як компанія
людей, які з різних причин опинилися поза
звичною професією і колом спілкування, будує
своє життя – особисте і соціальне
– з нуля...

1+1
06.05 Х/ф «Головний у
домi»

07.50 Марiччин кiнозал
08.25 ТСН
09.00 Лотерея «Лото
10.00
10.35
11.35
13.00
16.35
18.30
19.30
20.15
22.15
23.20
00.25
02.05
03.30

У житті адвоката
Старджеса наступають прекрасні
часи: він збирається одружитися
з найкращою дівчиною на світі.
Спільне життя
обіцяє бути безхмарним, проте
на додачу Джекові дістається одинадцятирічний
син його обраниці.

02.20 Подробицi
тижня

03.05 Т/с «Собача робота»

«Забава»
Смакуємо
Свiтське життя
Мiняю жiнку-8
Х/ф «Службовий
роман»
Вечiрнiй Київ
Розсмiши комiка-4
ТСН-Тиждень
Битва хорiв
Свiтське життя
Що? Де? Коли?-2
Альманах українських
короткометражних
фiльмiв
Т/с «Корольок –
пташка спiвоча»
Х/ф «Головний у
домi»

05.00 Тачки-2
05.25 Смакуємо

ICTV
05.35 Факти
05.55 Свiтанок
07.05 Квартирне питання
08.00 Анекдоти по-

08.20
09.00
11.00
11.30
12.10
12.35
14.35
18.45
19.55
20.25
20.45
23.00
01.00

українськи
Дача
Х/ф «Сорокоп'ятка»
Козирне життя
Максимум в Українi
Таксi
Машина часу
Т/с «Полювання на
пiранью»
Факти тижня
Наша Russia
Путьова країна
Х/ф «Бiлий тигр» Y
Х/ф «Останнiй
герой» Y
Х/ф «Комуналка» Y

Паша Раєвський
– лейтенант міліції – після розлучення переїхав
до комуналки, де
його сусідами
виявилися стриптизерка і колишній зек. З самого
початку стосунки
сусідів не склались. Але вже незабаром вони були змушені триматися разом.

02.40 Х/ф «Пекельний
бункер-2. Чорне
сонце» Y
04.15 Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

СТБ
04.20 Х/ф «Пригоди

05.55
06.45
09.00
10.00
11.00
14.15
19.00
21.15
22.30
01.00

Квентiна Дорварда –
стрiльця королiвської
гвардiї»
Їмо вдома
МайстерШеф-3
Усе буде смачно!
Караоке на Майданi
МайстерШеф-3
Х-Фактор-4
Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
Один за всiх
Х/ф «Zolushka. ru»
Х/ф «Чоловiк для
життя, або На шлюб
не претендую»
Життя Юлії – патологічної невдахи і старої діви,
протікає тихо і
розмірено. Але
лиш доти, поки в
нього не втручається Женька,
тринадцятирічна
племінниця Юлі,
яка вирішила
особисто влаштувати майбутнє
тітки...

02.50 Х/ф «Пригоди
Квентiна Дорварда –
стрiльця королiвської
гвардiї»
04.25 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.15 Україна
чудес

06.40 Ревiзор
07.45 Церква Христова
08.00 Х/ф «Син
Маски»

09.50 Спiвай, якщо
зможеш

11.30 Божевiльний
автостоп

12.20 Х/ф «Гаррi
15.20

17.05
19.30
21.20
23.20
01.30
03.15
03.20
04.10
04.15
04.30
04.50
04.55

Поттер i Келих
вогню»
М/ф «Три
богатирi та
Шамаханська
цариця»
Т/с «Кухня»
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
Шефа
Х/ф «Казки
на нiч»
Х/ф «Проект Х.
Дорвалися» X
Х/ф «Нескiнченний
свiт» Y
Зона ночi
Десята муза
в Українi
Зона ночi
С. Параджанов.
Вiдкладена
прем'єра
Шануйте
майстрiв
замолоду
Зона ночi
Сумний П'єро

НТН
04.15 Т/с «Павутиння-5»
07.30 Т/с «Таємницi
слiдства-6»

11.30 Легенди карного
12.00
13.00
15.00
19.00
23.20
00.30
02.25
03.50
04.35
05.25

розшуку
Агенти впливу
Х/ф «Рiорiта»
Т/с «Далекобiйники-2»
Т/с «Пандора»
Д/с «Таємницi
радянського
дефiциту»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-8»
Х/ф «Кажани» Y
Речовий доказ
Правда життя
М/ф «Незвичайний
матч»

ТЕТ
07.55 Телепузики
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 Бiлка i Стрiлка
11.55 М/ф «Кукарача»
13.35 Х/ф «Мiстер Доля»
15.45 Х/ф «Могутнiй Джо
Янг»
18.00 Зупинiть, я
закохалась!
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
21.45 Країна У
22.35 Х/ф «Три метри над
рiвнем неба. Я тебе
хочу» Y
01.20 Х/ф «Три метра над
рiвнем неба» Y
03.25 До свiтанку

УКРАЇНА
06.35 Подiї
07.00 Х/ф «Рiднi та
близькi» W

09.00 Прем'єра! Свiт на
смак

10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Х/ф «Бiла сукня» W
14.00 Х/ф «Iдеальне
вбивство» W

16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«Iнтерни»

19.00, 03.05 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Великий футбол
01.20 Х/ф «Загублений
рейс» Y

03.50 Х/ф «Чарiвнi iстоти»

Y

05.15 Х/ф «Свiдок» Y
ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Севастополь»
10.20 Д/с «Back in the
USSR»
11.00, 20.30, 00.00
Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.00, 12.55, 15.30 Футбол
Live
13.25 Live. Чемпiонат
України. «Таврiя» –
«Волинь»
15.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Удiнезе» –
«Фiорентина»
18.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини. «Вердер» –
«Майнц»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Севiлья» –
«Бетис». 2 й тайм
00.55 Чемпiонат -України.
«Таврiя» – «Волинь»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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№ 43, 15 листопада 2013 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Лейтенант медичної служби Славяна МИТРОФАНОВА,
слухач Української військово-медичної академії.
Захоплюється грою на скрипці та спортом.

Старшина Зоряна ЛОБОДА, інспектор прикордонної служби
–дозиметрист ВПС «Тиса» Чопського прикордонного загону. Веде
активний спосіб життя, любить відпочивати на природі.

Сержант Ірина ОНОПРІЄНКО, лаборант циклу особистої
безпеки та застосування сили Навчального центру ДПСУ.
Вподобання: стрибки з парашутом, легка атлетика, волейбол.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 22 жовтня 2013 року №677-ос
по Західному РУ ДПСУ
підполковник
майору КУЦУКУ Юрію
Васильовичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
капітан 2 рангу
підполковнику ВЕРТИЛЕЦЬКОМУ
Дмитру Олександровичу
від 25 жовтня 2013 року №685-ос
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику КОТОВУ Сергію
Борисовичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору ЦАПУ Сергію Дмитровичу
по Східному РУ ДПСУ
майору МИКОЛАЙЧУКУ Тарасу Михайловичу

від 29 жовтня 2013 року №698-ос
по Західному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику КРОПИВІ Ігорю Григоровичу
від 06 листопада 2013 року №707-ос
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику ДАШЕВСЬКОМУ Костянтину
Владиславовичу
від 07 листопада 2013 року №710-ос
по НАДПСУ ім. Богдана Хмельницького
полковник
підполковнику КУЛЬЧИЦЬКОМУ Віктору
Миколайовичу
підполковник
майору ПРОКОПЕНКУ Євгенію
Володимировичу
Управління кадрів АДПСУ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Керівництво та персонал БілгородДністровського прикордонного загону сердечно
вітають іменинників листопада: підполковника
КРАВЧЕНКА Дмитра; майорів – МЕДВЕДЧУКА
Олександра та ГОРОДСЬКОГО Андрія; капітана
ТУПЧАНЕНКА Дмитра; старших лейтенантів
– ЯСЬКОВА Андрія та КОВБАСЮКА Олега;
лейтенанта ХІМОВИЧА Дмитра; старших
сержантів – ГАРАЖУ Тетяну та БАЧИНСЬКОГО
Дмитра; сержантів САЧЕНКО Євгенію та
ПОНОМАРЮКА Івана; молодшого сержанта
ТЮПУ Віталія; працівника Тетяну МОГОРЯН!
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя,
достатку та успіхів!
Керівництво та персонал відділу прикордонної
служби «Пархоменкове» вітають колег,
які народилися у листопаді: майора
МАЙКУТА Михайла Миколайовича;
старшого прапорщика ВОРОБ’Я Михайла
В’ячеславовича; прапорщика СКОРОПАДА
Ігоря Володимировича; старшого сержанта
РАРАТУ Олену Святославівну; сержанта
БУБНЯКА Ігоря Михайловича; молодших
сержантів ГРЕЧАНИК Богдану Василівну,

ЛЕБЕДЮКА Ігоря Юрійовича, ЛАВРИНЮКА
Вадима Валентиновича та старшого солдата
БОБЛЯХ Ірину Валеріївну! Зичимо Вам міцного
здоров’я, наснаги, особистого щастя, родинного
благополуччя, достатку та успіхів у службі!
Керівництво та персонал відділу прикордонної
служби "Рава-Руська" вітають колег, які
народилися у листопаді: старших прапорщиків
– ДЕМІДОВУ Галину Євгенівну, МОЛОКО
Михайла Ілліча, ЗАРІЧНОГО Максима
Івановича; прапорщиків – ЗАБОЛОТНОГО
Дмитра Володимировича, ЛАБЯКА
Віктора Володимировича; старшин – РИСА
Тараса Степановича, ШВЕДЮКА Анатолія
Володимировича, ЧОБІТКА Михайла
Андрійовича; старшого сержанта СТАРЧАКА
Василя Михайловича; сержанта МАЦЬКО Ольгу
Іванівну; молодшого сержанта ГОРІНА Романа
Ігоровича; солдата КОТЛЯРЕНКО Олександру
Олександрівну, а також працівників –
ГОЛОВЕНКА Михайла Олексійовича,
ПОХОДЕНЬКО Марію Романівну, ПАНЕЧКО
Марію Ярославівну! Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя, успіхів, благополуччя! Нехай
збуваються найзаповітніші мрії!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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