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Без права
на помилку

Не було печалі...

Державна прикордонна
служба України має
зробити усе для того,
щоб у період проведення
фінальної частини
Євро-2012 персонал
відомства зміг на
найвищому рівні
продемонструвати свою
професійну виучку. І тут,
відверто кажучи, нам є
ще над чим попрацювати.
Про це й розповідає
досвідчений контролерприкордонник колишній
начальник ОКПП «Київ»,
нині генерал-майор у
відставці Микола ГУЛІК.

Нині представниці чарівної статі частогусто обіймають керівні посади, а у їхньому
підпорядкуванні знаходяться мужчини. Ось
тут-то у представників сильної половини
людства виникає певне «напруження». Втім,
як і у всіх чоловіків на планеті, якщо ними
беруться командувати пані.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Прикордонний
make-up
Напередодні свята 8 Березня та у рамках підготовки до
Євро-2012 у «Міжнародному аеропорту «Бориспіль» провідні
візажисти країни провели майстер-клас для представниць
чарівної статі серед персоналу ОКПП «Київ». Відтепер
бориспільські панянки у зелених погонах краще знатимуть,
як, дотримуючись правил перукарського мистецтва, макіяжу
і моди, справити враження своїм зовнішнім
виглядом на гостей країни.
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Фото Ñергія ÃУÁÅÍКА

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕЛИКИЙ ПІСТ

Програма телепередач

Випробування душі та тіла
Як поводитися під час посту? Для чого він потрібен
і як відреагує організм? Тим, хто хвилюється за своє
здоров’я, можливо, слід справді пожаліти його і… дати
спокій своєму череву. При правильному підході можна
отримати міцність і легкість, а ще – особливе почуття
здоров’я та спокою.
Скільки жили ті, хто постився? І 80, і 90, і навіть за
100 років!

на 12 – 18 березня
2012 року

11

12-15

стор.

стор.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,3 млн.
осіб

326

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

50
осіб

7

з них
незаконних мігрантів

Вилучено

8 од.
зброї

>

55

од.
боєприпасів

> 2,6

кг
нарк. речовин

Затримано

5,7

на
млн. грн.
контрабандних товарів
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Äорогі æінки!
Ùиро та сердечно вітаþ вас ç чудовим весняним святом – Міæнародним æіночим
днем – 8 áереçня!
У всі часи Æінка º величним символом ïерøооснови áуття, чистоти, ніæності, краси,
лþáові, вірності, áерегинеþ сімейного вогниùа та ùастя.
Íемаº тако¿ сôери в сусïілüстві, де á не виявлялася сукуïністü ваøиõ краùиõ рис і
якостей, не ïоºднувалися ïроôесіоналіçм, досвід, сумлінністü ç чарівністþ, ніæністþ та
милосердям.
Òому в цей світлий і ïрекрасний весняний денü ми, чоловіки, ç ïочуттям глиáоко¿
ïоваги та вдячності, від усіº¿ дуøі й серця даруºмо квіти та ïосміøки наøим дорогим
матерям і áаáусям, друæинам і донüкам, сестрам і ïодругам.
Саме ви наïовнþºте наøе æиття глиáоким çмістом, роáите нас силüніøими, а
навколиøній світ – гармонійніøим і доáріøим. Все, ùо роáлятü в æитті чоловіки, –
çаради вас, çаради ваøого ùасливого æиття, çаради ваøо¿ втіõи та краси.
Ви оточуºте нас доáротоþ та увагоþ, çігріваºте наøі серця та дуøі. Áеç вас не áуло
á стілüки світла, лþдяності й теïла. Ви сïонукаºте нас до øляõетниõ вчинків і доáриõ
сïрав.
Îсоáливі вітання æінкам, які ïов’яçали своþ долþ ç Äерæавноþ ïрикордонноþ
слуæáоþ Укра¿ни, роçділяþчи нарівні ç чоловіками трудноùі нелегко¿ слуæáи ç оõорони
кордонів Áатüківùини.
Вдячністü і велика øана вдовам ïрикордонників, матерям і друæинам, чи¿ сини та
чоловіки гідно виконуþтü конституційний оáов’яçок çаõисників дерæавниõ руáеæів.
Від усіº¿ дуøі áаæаþ всім вам, лþáі наøі æінки, міцного çдоров'я, доáра, високо¿
æіночо¿ краси та родинного áлагоïолуччя!
Íеõай Ваøі турáоти áудутü ïриºмними, а коæен денü – çігрітий ùастям,
ïрисутністþ рідниõ, áлиçüкиõ, коõаниõ, наïовнений новими відкриттями та çдоáутками!
Ç ïочуттям глиáоко¿ ïоваги,
Голова Державної прикордонної служби України

М.М. ЛИТВИН
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Стратегія соціальних реформ
Президент України Віктор
ЯНУКОВИЧ окреслив чотири
стратегічних напрямки
соціальних реформ, що мають
реалізовуватися у державі. Про це
він заявив у своєму виступі під час
розширеного засідання Кабінету
Міністрів.
www.president.gov.ua

Перш за все, заявив Глава Держави, треба відновити довіру суспільства до державної політики, спрямованої на покращення
життя громадян. «Нам потрібно відновити
основоположний принцип соціальної справедливості, максимально скасувавши пільги
для тих, хто цього не потребує», – наголосив Віктор ЯНУКОВИЧ. Він додав: «Це
не лише зекономило б кошти соціального
спрямування, а й поліпшило б атмосферу в
суспільстві, показало орієнтацію держави на
чесний перерозподіл доходів».
Другим напрямком Президент назвав
комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків і соціального страхування. «Необхідно запровадити механізми розподілу результатів економічної діяльності,
які стримували б подальшу соціальну та економічну поляризацію суспільства, піднімали рівень доходів працюючого населення та
соціальне забезпечення вразливих верств»,
– зазначив Глава Держави. Одним із шляхів
досягнення цієї мети він назвав запровадження податку на багатство.
Третій напрямок – це глибока модернізація сфери соціального забезпечення. «Необхідно перейти від безсистемних виплат до
адресної допомоги та соціальних послуг, які
відповідають потребам конкретної людини
та сім’ї», – наголосив Віктор ЯНУКОВИЧ.
Президент підкреслив, що курс на впровадження європейських стандартів означає
перехід до створення можливостей замість
долання наслідків.
Глава Держави також наголосив на необхідності сприяння залученню в активне

соціальне життя людей з обмеженими можливостями. Йдеться про облаштування для
них навколишнього середовища та робочих
місць, забезпечення доступності громадських закладів освіти, культури, торгівлі
тощо.
Четвертим
важливим
напрямком
соціальних реформ, окреслених Президентом, є сприяння ефективній зайнятості та
створення нових робочих місць для громадян. Працездатні особи мають отримати
змогу повною мірою забезпечувати свої потреби та потреби своєї сім’ї, не звертаючись
за допомогою до держави.
– Наразі потреба у створенні нових робочих місць дуже актуальна, – наголосив
Віктор ЯНУКОВИЧ. – Завдання створення
робочих місць не слід розуміти як самоціль,
а лише як засіб реалізації масштабної національної стратегії модернізації. Нові робочі
місця покликані забезпечити нову якість
економічного зростання.
Окрім того, додав Глава Держави, в умовах зростаючої конкуренції у світі нові робочі місця необхідно створювати в галузях,
здатних дати максимальний конкурентний
ефект. Це означає, що пріоритет у створенні
робочих місць необхідно віддати національному бізнесу, а роль економічного цілеви

значення – державі. Створювані нові робочі
місця повинні відповідати стратегії розвитку
України, працювати в системі регіонального
вирівнювання та подолання депресивності
територій.
Глава Держави також звернув окрему
увагу на те, що в умовах демографічної кризи і старіння населення України нові робочі місця повинні забезпечити потреби не
лише працюючих, а й зростаючої кількості
пенсіонерів. Зокрема, він окремо наголосив
на необхідності ліквідації розриву між пенсіями військовослужбовців, які залишають
службу нині, і тими, хто це зробив 5 років
тому. «Такий розрив між пенсіями треба поетапно ліквідувати. Необхідно вже з 1 липня, тобто з другого півріччя, передбачити
підвищення пенсій військовослужбовців за
вислугу років у середньому на 165 гривень»,
– сказав Президент.
Нові соціальні ініціативи та поступове
впровадження нової соціальної політики – це насамперед виправлення механізмів перерозподілу доходів, подолання
глибокого майнового розриву, сприяння
розвиткові середнього класу, створення
ефективної системи захисту населення
від соціальних ризиків, підкреслив Віктор
ЯНУКОВИЧ. 			
n

УРОЧИСТОСТІ

Зі святом весни і кохання!

СВЯТОМ ВЕСНИ І КОХАННЯ

Напередодні Міжнародного жіночого дня у
Держприкордонслужбі на всіх рівнях відбулася
низка офіційних і неофіційних заходів із
вшанування представниць чарівної статі. Адже
жіночий внесок у справу охорони рубежів країни
не відзначити неможливо. Сьогодні поряд з
чоловіками нелегку службу у відомстві несуть
майже 8,5 тисячі жінок, що складає близько
чверті від усього персоналу. Серед них 608 осіб з
гордістю носять офіцерські погони.
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Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
Фото Валерія ОЛІЙНИКА

В Адміністрації Служби урочистості відбулися 7 березня. Першим
етапом святкування став прийом Головою Служби генералом армії
України Миколою ЛИТВИНОМ вдів ветеранів-прикордонників. Зокрема, очільник відомства тепло привітав з наступаючим святом бойових подруг тих, хто захищав кордон у минулому, відзначив їхні заслуги у підтримці своїх чоловіків і побажав міцного здоров’я та довгих
років життя. Також до присутніх звернувся голова Комітету ветеранів
Держприкордонслужби генерал-лейтенант у відставці Анатолій МАКАРОВ. У ході заходу представниці цієї поважної когорти отримали
пам’ятні подарунки.
Згодом було урочисте зібрання, де керівництво Служби привітало
з Міжнародним днем захисту прав жінок та миру тих, хто працює та
служить сьогодні. Вже при вході до зали кожній запрошеній вручалася
традиційні квіти.
Після вітальної промови Миколи ЛИТВИНА директор Департаменту персоналу Адміністрації генерал-полковник Михайло КОВАЛЬ
оголосив наказ про заохочення персоналу до відзначення свята. Згодом
прикордонниць вітав Голова Генеральної дирекції Міжнародної Академії
Рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» Дмитро АКІМОВ.
Також із вітальним словом до присутніх звернулися голова Спілки
жінок України Марія ОРЛИК, вдова ветерана, член Спілки журналістів Ніна ПЕТРОВА та голова Об’єднаної профспілки Держприкордонслужби Антоніна ПТИЦЯ.
Підсумував офіційну частину Голова Служби Микола ЛИТВИН,
який ще раз поздоровив жінок і подякував за плідну службу та працю.
Завершилося урочисте зібрання святковим концертом, який чарівним пані подарував Академічний ансамбль пісні і танцю Держ
прикордонслужби. 					
n

n Військові

прокуратури
ліквідовують
Колегія Генеральної
прокуратури прийняла рішення
про ліквідацію у структурі органів
прокуратури України військових
прокуратур (після прийняття
відповідних змін до чинного
законодавства) та утворення
спеціалізованих прокуратур з
нагляду за додержанням законів
у військових формуваннях.
Сьогодні кадри військових
прокуратур формуються з
числа офіцерів, які проходять
військову службу у Збройних
Силах або перебувають у запасі.
Матеріальне, технічне та
фінансове забезпечення також
здійснюється Міністерством
оборони України. Така система
не сприяє підвищенню
ефективності прокурорського
впливу на зміцнення законності
і правопорядку у військових
формуваннях. У зв’язку з цим
нагальною є потреба зміни
правового статусу військових
прокурорів та слідчих і
вирішення питань їхнього
фінансування та матеріальнотехнічного забезпечення за
рахунок Генеральної прокуратури
України.
www.gp.gov.ua

n Відкрите
плавання

Кабінет Міністрів України
ухвалив Постанову «Деякі
питання заходження іноземних
невійськових суден до річкових
портів України». Даний документ
спрощує доступ до вітчизняного
ринку пасажирських перевезень
внутрішніми водними шляхами
для іноземних судновласників.
Зокрема, в українські річкові
порти зможуть заходити судна,
що плавають під прапорами
іноземних держав, із якими
укладено міжнародні договори
про судноплавство на внутрішніх
водних шляхах. Крім того, таке
право матимуть пасажирські,
спортивні, парусні судна та яхти,
що плавають під прапорами
держав, з якими не укладено
таких договорів. Таке рішення
дозволить залучити додаткові
пасажиропотоки до річкових
портів України, сприятиме
розвитку транспортної
інфраструктури, стимулюватиме
туристичний сегмент ринку
річкових перевезень.
www.mtu.gov.ua

n Прощавай,
зброє

З ініціативою утилізувати
366 тисяч одиниць стрілецької
зброї виступило Міністерство
оборони України. Уряд підтримав
ініціативу оборонного відомства та
видав відповідне розпорядження.
Зброю буде утилізовано у рамках
реалізації Імплементаційної
угоди з Організацією НАТО
з матеріально-технічного
забезпечення і обслуговування
(ОМТЗО) про утилізацію
стрілецької зброї й легких
озброєнь, звичайних
боєприпасів та протипіхотних
мін типу ПФМ-1.
www.kmu.gov.ua
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Прикордонний make-up

n Мотосезон
П’ять елітних мотоциклів,
викрадених в Італії, затримали
прикордонники Луганського
загону зі співробітниками СБУ.
На ділянці відділу «Краснодон»
затримали двох росіян, які
причепленими до квадрацикла
саньми везли з України «Ямаху».
Ще один байк правоохоронці
виявили в мікроавтобусі
неподалік, а згодом знайшли ще
три двоколісні машини, заховані
на приватному подвір’ї поблизу
держкордону. Усі мотоцикли
знаходилися у розшуку
Інтерполу. Їх та квадрацикл
передали в митницю.
Затриманих росіян чекає суд.
На такому ж товарі погорів
житель Івано-Франківська,
який їхав через пункт пропуску
«Шегині», що на Львівщині.
Під особистими речами у
вантажному мікроавтобусі він
приховав від контролю аж шість
розібраних мотоциклів, які
також конфіскували.
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Напередодні свята 8 Березня та у рамках підготовки до Євро-2012
у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» провідні візажисти країни
провели майстер-клас для представниць чарівної статі серед персоналу
ОКПП «Київ». Відтепер бориспільські панянки у зелених погонах
знатимуть, як, дотримуючись правил перукарського мистецтва, макіяжу
і моди справити враження своїм зовнішнім виглядом на гостей країни.

n Скарб

у шкарпетках
У аеропорту «Бориспіль»
затримали двох моряків.
Пасажири рейсу з Парижа
незаконно везли цілу купу
валюти. Під час ретельної
перевірки багажу наших
співвітчизників – професійних
мореплавців – співробітники
ОКПП «Київ» виявили 340
тисяч доларів США. Частину
скарбу порушники нашпигували
в шкарпетки та заховали
в кишенях куртки, решту
помістили під підкладкою в
сумці. Контрабанду вилучили,
долю моряків визначить суд.
Мар’яна МАРКОВИЧ

n Попутав епоху
З грошима іншої епохи їхав
в Україну 33-річний росіянин.
Водій старенького «Форда»,
який прямував з Тирасполя в
Одесу, віз 69 старовинних монет,
найімовірніше, викарбуваних зі
срібла та золота. Прикордонномитна оглядова група пункту
пропуску «Кучурган» знайшла
старовинні гроші в передній
панелі автомобіля. Коштовний
рейс було перервано. Монети
направлені на експертизу.
Разом із ними вилучили й
транспортний засіб.
Людмила ТКАЧЕНКО

n По-чорному
Відерце з чотирма
кілограмами чорної ікри
вилучили у 21-річного
провідника потяга «Москва–
Кишинів». Прихований від
контролю делікатес, оцінений
у 32 тисячі гривень, виявила
оглядова група пункту пропуску
«Хутір Михайлівський», що на
Сумщині. Варто зауважити,
що чорна ікра трапляється
на кордоні нечасто. 2011
року співробітники ДПСУ у
2 випадках затримали 9,3 кг
контрабанди цього товару,
в той час як червоної ікри
у 27 випадках затримали
майже 1120 кг.
Роман ТКАЧ

Мар’яна МАРКОВИЧ,
фото Олександра КОЖУХАРЯ

У заході взяли участь відомі майстри у цій
галузі: перукар міжнародного класу Євген
КАЛКАТОВ та топ-візажист Андрій ЮДІН.

Фахівці, які створюють образи для учасників
міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» і найпопулярніших шоу-програм
країни, роботи яких визнані кращими на
Ukrainian Fashion Week, дали поради, як, на
їхній погляд, мають виглядати жінки на службі. Для представниць Держприкордонслужби
вони зробили зачіски та макіяж, які найідеаль-

ніше створюють гармонійний образ і підкреслюють їхню природну красу. А це справлятиме
якнайкраще враження на подорожуючих та
демонструватиме, як жінка може стати окрасою служби, а військовий однострій та відповідний макіяж і зачіска надають їй своєрідної
привабливості й елегантності.
«Бачити красивого, ввічливого, усміхненого та охайного прикордонника, який
якісно виконує свої завдання та функції – це
приємно. Це ті звичайні речі, з якими людина хоче зустрічатися, перетинаючи кордон»,
– вважає начальник Окремого контрольнопропускного пункту «Київ» полковник Сергій МУЛ.
Після завершення майстер-класу учасниці отримали вітання та квіти від колегчоловіків і зайняли свої робочі місця, а
пасажири мали змогу ще раз переконатися
в тому, що жінки-прикордонниці – це красиве обличчя кордону й нашої країни.
«Ввічливо, оперативно, мені дуже сподобався вигляд прикордонників, дуже. Думаю,
що ми будемо готові до Євро», – повідомляли один за одним подорожуючі.
А прикордонниці, отримавши уроки
краси, впевнилися, що жінка повинна зберігати свій статус – бути жіночною та чарівною, причому надані майстрами поради є
гарним підґрунтям для цього.
n

МЕДИЦИНА

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Для колективу Центрального клінічного
госпіталю ДПСУ відкриття гінекологічного
відділення стало черговим кроком розвитку
лікувального закладу. А ось для всіх прикордонниць така подія ще й досить символічна,
адже її можна розглядати як своєрідний подарунок до Міжнародного жіночого дня.
Отож після того, як директор Департаменту персоналу АДПСУ генералполковник Михайло КОВАЛЬ з поважними гостями і працівниками госпіталю
урочисто перерізали червону стрічку на вхідних дверях відділення, всі присутні охоче
взялися його оглядати. Презентацію особисто проводив начальник ЦКГ полковник медичної служби Леонід ПРОЦИК.
А подивитися дійсно було на що. Переступивши поріг, гості потрапили в просторий
хол для очікування. Тут розмістився зручний
шкіряний диван, який, контрастуючи зі
світлими тонами кімнати, створює приємну
атмосферу затишку. Поруч розташовані кабінет начальника відділення підполковника
Олександра ШЕВАГИ та ординаторська,

Результат перевершив
жіночі сподівання
Якість медичного забезпечення персоналу завжди була на
особливому контролі керівництва прикордонного відомства. Яскравим
свідченням цього стало відкриття оновленого гінекологічного відділення
Центрального клінічного госпіталю ДПСУ.
в якій також створені всі необхідні умови
для роботи персоналу. Далі маршрут гостей
пролягав через палати, які загалом розраховані на 20 пацієнток. Усі присутні, звичайно, звернули увагу на охайно облаштований
інтер’єр з добротним ремонтом. «Натюрморти на стінах ніжно-помаранчевого кольору дозволять «мешканкам» палат забути
про проблеми зі здоров’ям та сприятимуть їх
швидшому одужанню», – з усмішкою додають медсестри.
Гордістю персоналу відділення стала
операційна, оснащена сучасним обладнанням. Перейнявши досвід провідних європейських країн, прикордонні медики намагалися вдосконалити це приміщення таким

чином, аби воно відповідало світовим стандартам. Як зазначає Олександр ШЕВАГА,
обладнання, яке сьогодні знаходиться в гінекологічному відділенні, забезпечує якісне
і швидке лікування пацієнтки, яка вже за 2-3
дні після складної операції може спокійно
повертатися додому.
Усі, без винятку, гості залишилися
приємно враженими презентацією. Вони
зазначали, що нове відділення перевершило їхні найсміливіші сподівання. Персонал
ЦКГ Держприкордонслужби України запевнив, що відтепер кожна жінка в нашому
відомстві матиме нагоду повноцінно обстежуватися й за необхідності проходити лікування.
n
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Шкільна екскурсія «Білолуцьком»
Завісу таємничості над процесом охорони державного рубежу
нещодавно привідкрили для місцевих школярів у ВПС «Білолуцьк»
Луганського прикордонного загону. До дня відкритих дверей і
керівництво, і персонал підрозділу підготувалися ретельно, тому
після відвідин візитери були переповнені враженнями.

Віталій АГАФОНОВ

Гучні стройові команди, які подав підлеглим заступник начальника відділу прикордонної служби «Білолуцьк» з персоналу майор Олександр СЕРЕДА, з першої ж
хвилини перебування на території підрозділу змусили юнаків і дівчат задуматися
над поняттям дисципліни.
Ставши свідками демонстрації затримання правопорушників, відвідувачі
переконалися, що охорона державних кордонів – це далеко не жарти. Людина, тварина та техніка в комплексі – «безвідмовна
зброя». Професіоналізм і пильність прикордонників, підкріплені «дивами техніки», дали свій результат – псевдопорушни-

ка затримано. Крім того, вартові кордону
показали учням ще й цілий арсенал озброєння та сучасної техніки, якими підрозділ
забезпечений на належному рівні.
Не могли господарі не ознайомити
школярів із грозою порушників – мобільним тепловізійним комплексом,
який цікаві візитери оточили за мить.
Для такої техніки знайти й виявити порушників навіть за двадцять кілометрів
– не проблема. На запитання школярів,
як діятимуть правоохоронці, якщо зловмисник усе ж таки зуміє далеченько
втекти, їм пояснили, що для таких випадків на озброєнні відділу є достатньо
засобів, серед них: сучасний квадрацикл
і снігохід. Останній, до речі, може розвивати швидкість до ста вісімдесяти кілометрів за годину, а також без проблем до-

лати снігові кучугури. Відтак школярам
стало зрозуміло, що правопорушникам
уже не залишиться жодного шансу на
втечу.
Школярі не приховували свого захоп
лення під час екскурсії. Прикордонни-

ФОТОФАКТ

ки, у свою чергу, сподіваються, що день
відкритих дверей не пройшов даремно і
діти зростатимуть свідомими громадянами, а когось із хлопців та дівчат вони ще
побачать вже поряд із собою в ролі захисників державного рубежу України.
n
НАДПСУ

За музою – на кордон
Майбутні журналісти – студенти
Житомирського держуніверситету
імені Івана Франка, аби перейнятися
службовими буднями охоронців рубежу
завітали до ВПС «Овруч» Житомирського
прикордонного загону.
Віктор ВИРВА

У спілкуванні з прикордонниками вони дізналися багато нового про нелегку та по-своєму цікаву
службу «зелених кашкетів». За дві доби, що вони
провели у підрозділі, студенти побували у пунктах
пропуску і на «зеленці». Під час таких відвідин
правоохоронці розповідали їм про специфіку своєї
служби та цікаві історії з життя, демонстрували
ті технічні засоби, що нині використовуються на
кордоні.
Уже повертаючись додому студенти схвильовано
ділилися враженнями та обговорювали плани з підготовки різножанрових матеріалів для ЗМІ та подачі
їх у майбутньому на творчий конкурс Державної
прикордонної служби «Смарагдова ліра».
n

Мови
опановують усі
Охоронці рубежу потребують не просто знання
іноземної мови, а й уміння спілкуватися з гостями
нашої країни в ситуаціях, що виникають під час
служби. Тому ще на початку 2011–2012 навчального
року збільшено кількість годин, відведених на
вивчення іноземної мови для напряму підготовки
«Охорона та захист державного кордону».

Турнір дружби

Команди Чопського та Мукачівського прикордонних загонів зустрілися в
Ужгороді, аби помірятися майстерністю у міні-футболі та волейболі.
Лариса ЦВЯК
Роман ПАВЛЕНКО

Стосовно самого турніру:
він пройшов у безкомпромісній
боротьбі, не дивлячись на майже товариський статус. І якщо у
волейбольному матчі команда з
Чопа перемогла з беззаперечною
перевагою, то у міні-футболі мукачівські хлопці не здавалися до
останньої миті. Перший тайм залишився за командою Чопського
загону, а наприкінці другої половини зустрічі колеги з Мукачевого таки зрівняли рахунок – 2:2. У
серії пенальті міцнішими нерви
виявились у чопських прикордонників – 4:3, а також загальна
перемога в матчі та турнірі.

Проте ображених і засмучених не було, адже цей мінітурнір дав змогу отримати масу
позитивних емоцій і радість від

зустрічі з товаришами, з якими
раніше доводилося пліч-о-пліч
нести службу з охорони державного кордону України.
n

Викладачі академії роблять
акцент на посилене опанування
курсантами лексики професійного спрямування. Основна увага на
заняттях з іноземної мови приділяється виконанню ситуативних
вправ «правоохоронець – турист».
Усі завдання розроблені таким чином, аби максимально наблизити
курсанта до ситуацій, що виникатимуть на кордоні найчастіше. Саме
завдяки такому методу проведення
занять майбутні правоохоронці навчаться досягати взаєморозуміння з
подорожуючими під час проведення паспортного контролю.
Враховуючи, що до державної
екзаменаційної сесії залишилося

не так уже й багато часу, викладачі академії інтенсивно навчають
курсантів оперувати основною
прикордонною лексикою та
стратегією проведення співбесіди чи опитування порушників.
Важливе місце під час навчання
посідає процес формування у
курсантів культури спілкування,
для чого проводяться дискусії,
тренінги та розробляються різноманітні проекти.
Під час державного іспиту
викладачі іноземних мов поставлять основний акцент на
готовності випускника до професійного іншомовного спілкування з іноземцем, його знання прикордонної термінології,
вміння приймати рішення під
час виникнення тієї чи іншої ситуації.
n
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ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012
Микола ГУЛІК

Враховуючи
надзвичайну
важливість завдань, які доведеться виконувати персоналу у
період проведення Євро-2012,
кожен прикордонник, задіяний
у цьому, має чітко усвідомити, як
він на своєму службовому місці буде представляти іноземцям
свою країну. Замислитися тут є
над чим. Можливо, комусь, не
відкладаючи на потім, необхідно
покращити навички у застосуванні спеціальних технічних засобів
паспортного контролю, іншим
удосконалити знання іноземної
мови, а декому варто у своїй поведінці просто позбутися шкідливих
звичок, які до цього ледь не призводили до конфліктів при виконанні службових обов’язків.
Відомо, що в’їзд-виїзд основ
ної маси уболівальників футболу
здійснюватиметься через автомобільні пункти пропуску на західній ділянці українського кордону
та через аеропорти приймаючих
міст: Києва, Донецька, Харкова
і Львова. Маємо враховувати, що
серед сотень тисяч футбольних
фанатів і гостей перед прикордонниками можуть предстати і
хулігани, скандалісти, занадто
нетерплячі та прискіпливі, котрі
вимагатимуть до себе особливої
уваги. Під час виїзду іноземців
можна очікувати на тих, які втратили свої документи, постраждали від футбольних фанатів, хворі
або травмовані. І всі такі «горетуристи» будуть розраховувати на
увагу прикордонників, їхнє співчуття і, звичайно, прийняття вивірених рішень, адже вони – гості.
Тож на стадії завершальної
підготовки офіцери, інспекторський склад на прикладах, змодельованих у пунктах пропуску,
повинні отримати практичні навички роботи в екстремальних
умовах обстановки. Це дуже важливо, адже кожен, незалежно від
військового звання, може опинитися у центрі неочікуваних подій,
коли саме від нього пасажири чекатимуть допомоги. Будь-який
офіцер, від старшого прикордонного наряду до командира частини, оцінивши обстановку, у якій
він з персоналом перебуває, має
приймати правильне рішення та
віддати необхідний наказ чи розпорядження. Саме таке уміння і
досягається під час змодельованих тренувань.

Окрім названих гостей події
такого рівня, як Євро-2012 привертають увагу великої кількості
дипломатів, працівників ЗМІ, зірок шоу-бізнесу, а також заможних людей. Деякі з них можуть
прилетіти на власних літаках,
поза планом зайти у морські порти на суднах без попереднього
повідомлення, хтось може забути вдома паспорт. Що робити у
таких випадках прикордонникуконтролеру? Головне – не розгубитися: є судова роль, значить
необхідно дописати, заповнити,
поставивши дата-штамп, попередити капітана судна про його
особисту відповідальність і –
ласкаво просимо до України!
Уміння уникати провокаційних випадів недоброзичливо
налаштованих осіб при перетинанні кордону, своєчасно надати
допомогу тим, хто цього потре-

зчитувати і біометричні дані.
Щоб ефективно використовувати технічні засоби, необхідно навчити інспекторський склад працювати на них уважно й швидко
водночас.
Забігаючи наперед, скажу:
дуже важливо при підготовці
персоналу приділити увагу умінню документувати непередбачувані події, а ними можуть бути
непокора когось із пасажирів
або хуліганські дії аж до погроз
застосування зброї, паливномастильних матеріалів, різних
підручних засобів. У моїй контро
лерській практиці траплялися
подібні випадки. Особи, в яких
виявляли контрабанду, обливали себе бензином, а потім із запальничкою у руці вимагали надати їм «зелений коридор». Було
й таке, коли у салоні автобусів і
накопичувальних залах нетверезі

ВІЗИТНА КАРТКА АВТОРА
Генерал-майор у відставці
ГУЛІК Микола Георгійович
Закінчив Московське вище командне
прикордонне училище 1971 року та Війсь
кову академію ім. М.В.Фрунзе 1978 року.
З 1978 року проходив службу на
посадах, пов’язаних з організацією
прикордонного контролю на КПП
«Архангельськ» Північно-Західного
прикордонного округу, ОКПП «Одеса»,
«Мостиська» Західного прикордонного
округу, Держкомкордону України. З 1996
по 2004 рік очолював ОКПП «Київ».
не так уже все й погано. Мови
наших сусідів, з якими межує
Україна, персонал пунктів пропуску знає практично досконало,
а такими мовами країн Євросою
зу, як англійська, німецька та
французька – користуються на
рівні побутового спілкування.

Без права на помилку
Серед багатьох питань, які у повсякденній службовій діяльності доводиться
вирішувати Держприкордонслужбі України, чи не найважливішим є підготовка до
Євро-2012. Виконуючи завдання, поставлені керівництвом держави, прикордонне
відомство має зробити усе для того, щоб у період проведення футбольного турніру
його персонал зміг на найвищому рівні продемонструвати свою професійну виучку.
І тут, відверто кажучи, нам є ще над чим попрацювати, а самі особливості підготовки
прикордонників до Євро-2012 вимагають, передусім, урахування службового досвіду
своїх попередників. Про це й розповідає досвідчений контролер-прикордонник
колишній начальник ОКПП «Київ», нині генерал-майор у відставці ГУЛІК Микола
Георгійович.
бує, не зволікати з пропуском –
це також є однією із складових
високої професійної майстерності прикордонника. Перед
тим, як мої підлеглі мали заступити в наряд, я завжди нагадував
їм, що службу ми несемо у пунктах прикордонного пропуску, а
не в місці утримання осіб і транспортних засобів й вимагав від
старших нарядів бути активними
координаторами – створювати
й підтримувати протягом зміни
нормативний темп, узгоджений
з усіма зацікавленими відомствами. Тоді зникнуть скарги на
погану взаємодію, а значить не
буде скупчення транспорту перед
автопереходом і черг біля кабін
паспортного контролю.
Актуальним є й технічне забезпечення пасажирських пунктів пропуску, особливо комплексами останніх зразків, які здатні

пасажири, щоб посіяти паніку і
домогтися швидкого пропуску,
стріляли з газової зброї, кидали
під колеса вибухові пакети.
В умовах скупчення великої
кількості пасажирів рішучі, іноді поступливі дії прикордонного
наряду розслабляють хуліганів, а
активне застосування відеокамер
і диктофонів змушує провокаторів заспокоїтися. У подібних випадках я активно користувався
допомогою офіцерів підрозділів
дізнання й ОРВ. У них більш розвинене оперативне чуття, а також
є досвід використання показань
свідків. В іншому разі окремі
працівники ЗМІ, які працюють
в основному на сенсаціях, будуть
вірити «постраждалим героям».
Що стосується знання інспекторським
складом
іноземних мов: по-перше, з цим у
контролерів-прикордонників

По-друге, співробітники митниці, представники авіакомпаній і
туристичних фірм, які працюють
у пунктах пропуску, також завжди можуть допомогти контро
леру порозумітися з пасажиром
на його рідній мові. Свого часу у
«Міжнародному аеропорту «Бориспіль» існувала така практика: на період основного в’їзду в
Україну для навчання іноземних
громадян із Китаю, Близького,
Середнього Сходу та Африки, за
домовленістю з деканом філологічного факультету одного із
київських університетів запрошувалися студенти випускних
курсів для надання допомоги
контролерам-прикордонникам у
спілкуванні з прибулими на лінії
паспортного контролю. Користь
від цього була взаємовигідною –
студенти отримували практичні
навички для майбутньої професії,

а контролерський склад – правильне прочитання документів
іноземців. На мою думку, в період
підготовки до Євро-2012 для вирішення цього питання в інших
пунктах пропуску можна заздалегідь звернутися до керівництва
вишів прикордонних областей і
вони із задоволенням підуть назустріч «зеленим кашкетам».
Наступним напрямком підготовчої роботи має стати оптимізація обміну інформацією та
загалом взаємодії всіх сил, залучених для забезпечення футбольного свята. Щоб іноземці без
неприємних пригод змогли дістатися до стадіонів, треба постаратися усім, від кого це залежить.
Спілкуючись з колегами,
часто доводиться чути нарікання на брак кадрів для служби у
пунктах пропуску. То не дали, то
не так підготували тощо. В умовах будь-якої частини командир
має право відібрати достойних
військовослужбовців для несення служби та провести збори із
спецпідготовки. Підготовка до
Євро-2012 – це якраз той випадок, коли можна доукомплектувати підрозділи й підняти на
найвищий рівень компетентність
персоналу в питаннях прикордонного контролю. Щоб іноземні
громадяни повірили в порядність
людей, які першими зустрічатимуть їх на кордоні, треба підвищувати культуру прикордонного
обслуговування. Правоохоронці
у зелених кашкетах своїми вчинками повинні щодня доводити, що вони для людей, а не для
себе створюють усе належне для
перетину кордону. Без права на
будь-яку помилку. Відгуки гостей
майбутнього футбольного свята
про персонал Державної прикордонної служби мають бути
найкращими! 		
n
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Випробовування кордоном
Курсанти НАДПСУ ім. Б. Хмельницького та Навчального центру Держприкордонслужби
України успішно завершили своє стажування в органах і підрозділах охорони державного
кордону. Хороша підготовка та бажання курсантів отримати гарні практичні навички не
залишилися непоміченими їхніми викладачами.
Володимир ЗАХАРЧУК,
Катерина СОРОКОПУД

Нинішнього року для курсантів НАДПСУ програма
стажування була більш об’ємнішою й складнішою. Скажімо, стажуючись на посаді старшого інспектора прикордонної служби, окрім виконання обов’язків за цією
посадою, майбутній офіцер виступав і в ролі викладачамультиплікатора та проводив тренінги з персоналом підрозділу. Цікавим є і те, що курсанти з поверненням до
академії у ході захисту стажування мали представити вченій комісії відеозвіт, у якому зафіксовані дії стажиста під
час проведення вищезазначених тренінгів. Доволі корисна інновація, адже тут відразу можна детально розібрати

дії курсанта, вказати на помилки, оцінити уміння триматися перед аудиторією тощо.
Слід відмітити, що керівництво НАДПСУ постійно приділяє увагу новим підходам до організації навчального процесу. Найбільших успіхів у цих питаннях досягли колективи кафедр тактики прикордонної
служби, прикордонного контролю, прикордоннології
та інтегрованного управління кордоном. Їхній досвід роботи систематично розглядається на засіданнях вченої ради академії, міжкафедральних нарадах і
навчально-методичних зборах.
У свою чергу, захист стажування у Навчальному центрі ДПСУ має власну специфіку, адже курсант навчається
лише півроку і стажування у підрозділах охорони кордону
є своєрідним «передвипускним акордом». Нинішнього
року 133 курсанти (з них 14 дівчат) стажувалися на поса-

дах молодшого інспектора прикордонної служби і залучалися до багатьох видів прикордоних нарядів.
Загалом програму стажування виконано в повному
обсязі. Про це свідчить і проведений його захист, у ході
якого більшість курсантів отримала відмінні оцінки. n

Усе по-дорослому…
Познайомитися з хлопцями – Віталієм ШУБАРТОМ та Іваном МЕТЕНКОМ,
курсантами четвертого курсу факультету «Охорона та захист державного кордону»
Національної академії Держприкордонслужби України – мені довелося щойно
вони прибули до управління Харківського прикордонного загону з Хмельницького.
Хлопці, хоча виглядали досить стомленими, були задоволені – нарешті можна
відпочити від навчальних буднів та урізноманітнити курсантське життя.

Оксана ІВАНЕЦЬ

На жаль, поспілкуватися з
ними майже не вдалося – буквально за півгодини їм необхідно було з’явитися для медичного
огляду до санчастини, здати документи до продовольчої служби
та відділу кадрів, а потім за ними
прибула машина з підрозділу, де
хлопці повинні були проходити
стажування – відділу прикордонної служби «Веселе». Проте
ще тоді я вже зробила висновки,
що курсанти налаштовані дуже

серйозно: отримати максимум
практичного досвіду щодо несення служби в прикордонних
нарядах, спілкування з особовим
складом підрозділу, контролю
служби, проведення занять, адже
на четвертому курсі курсанти стажуються на посаді начальника
відділення прикордонної служби.
За декілька днів мені довелося побувати у відділі прикордонної служби «Веселе». Хлопців я
застала за робочим місцем старшого зміни прикордонних нарядів. Курсанти почали наперебій
розповідати про перші дні перебування в підрозділі. «Колектив

зустрів нас доброзичливо. Перші
дні ми вивчали специфіку та обстановку на ділянці відповідальності, знайомилися з людьми.
Згодом знайомство з підрозділом
продовжилося вже безпосередньо на кордоні. До речі, днями
тут затримали двох громадян
Вірменії. Цікаво було спостерігати, як на практиці проходить
складання адміністративно-процесуальних документів, опитування затриманих тощо».
Нашу розмову обірвав черговий підрозділу, який повідомив,
що курсантів внесено до плану
охорони кордону, тому їм необхідно готуватися до служби. Під
час підготовки в класі майбутні
офіцери виступали в ролі керівника занять. Потім вони зізналися, що досить важко постійно
підтримувати увагу аудиторії та
помічати в робочому зошиті необхідну інформацію одночасно.

Хлопці заступали у наряд
«Прикордонний патруль». Протягом шести годин їм необхідно
було пройти пішки близько двад
цяти кілометрів (вісім кілометрів
до кордону, ще дванадцять –
уздовж кордону). На той момент
на вулиці були 30-градусні лютневі морози, але це вони сприйняли спокійно – у валянках і
кожухах не страшний жодний
мороз!
Оперативно отримавши спеціальні засоби, прибули до місця
постановки наказу на охорону
державного кордону. Кожне слово вони сприймали дуже уважно
– адже це не практичне заняття
на польовому навчальному центрі, тут все по-справжньому, подорослому…
Після служби застала хлопців у їдальні – вони з апетитом
обідали. На запитання, як їх
годують, розповіли, що їжа тут

готується на невелику кількість
людей, тому смакує майже подомашньому.
На запитання, як вони проводять вільний час, хлопці з посмішкою відповіли, що такого
майже немає. Керівництво відділу намагалося по максимуму завантажити курсантів, щоб
вони отримали той запас знань,
що дуже знадобиться майбутнім
офіцерам, адже це стажування
є останнім перед випуском. А
якщо десь видасться вільна хвилинка, хочеться просто поспати
або подивитись якийсь фільм, а
також заповнити щоденник стажування…
Чотири тижні пролетіли зов
сім непомітно. І хочеться вірити,
що час, проведений на кордоні,
тільки збільшить бажання курсантів отримати лейтенантські
погони та допоможе з успіхом
почати офіцерське життя.
n

дуже пишається тим, що йому
випала чудова нагода розширити та поглибити свої теоретичні
знання в одному з найкращих
відділів прикордонної служби
Мукачівського прикордонного
загону «Вилок». Задоволені курсанти й наявною матеріальнотехнічною базою, й високим рівнем підготовки їхніх керівників,

а головне тим, що ділянка кордону, яку доводиться охороняти
у складі прикордонних нарядів, є
досить складною та напруженою.
Для Артема, який мріє служити
на острові Тузла та за своєю життєвою позицією любить долати
труднощі, знайомство з ВПС
«Вилок» стало гарною нагодою
випробувати власні сили.
n

Перевірка власних сил
Відразу декілька груп курсантів-стажистів прибули до Мукачівського
прикордонного загону. Ця непересічна для них подія стала знаковою, адже тут вони
на практиці змогли закріпити отримані в ході навчання теоретичні знання…
Леся ФЕДОРОВА

Головною метою цього стажування стало надбання практичних навиків у виконанні
обов’язків молодшого інспектора прикордонної служби для військовослужбовців Навчального
центру ДПСУ, старшого інспектора прикордонної служби – для
курсантів 3-го курсу НАДПСУ
та для курсантів 4-го курсу – начальника відділення інспекторів
прикордонної служби.
Практикувалися молоді прикордонники у відділах прикор-

донної служби «Лужанка», «Вилок», «Солотвино», «Косино»,
«Яблунівка». Курсанти, так би
мовити, вживу ознайомилися з
особливостями охорони державного рубежу та багатьма іншими
аспектами прикордонного буття.
Неабияку зацікавленість вони
виявили у вивченні технічних засобів, якими щодня користуються на службі їхні старші колеги.
Поспілкувавшись із стажистами, які проходили стажування
у ВПС «Вилок», стає зрозумілим,
що стажування для них є дуже
бажаним і очікуваним заходом.
Солдат Оксана КАЛКА навчається у НЦ ДПСУ і подібне ста-

жування для неї є першою нагодою на практиці ознайомитися з
майбутньою професією. Дівчина
зізнається, що перші виходи у
патруль стали для неї справжнім
випробуванням. І це не дивно
адже необхідно було пройти більше 10 кілометрів, не втрачаю
чи пильності та зосередженості.
Проте це не налякало Оксану і
на запитання, чи не вважає вона,
що жінці тут не місце, відверто
відповідає, що нізащо не відмовилася б від обраного фаху.
Сподобалося стажування у
Мукачівському загоні й майбутньому офіцеру, курсанту третього
курсу Артему БАБАЄВУ. Артем
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Не було печалі...
або Жінку призначили начальником
Особливості XX століття в тому, що у традиції, які складалися
практично за весь час існування людства, почали вноситись істотні
корективи. Одна з таких поправок – гендерна політика. Спочатку
в бізнесі, потім у державних установах й органах влади кількість
жінок на керівних посадах стала вельми швидко збільшуватися.
І якщо говорити термінологією комп’ютерних хакерів: останній
зламаний сервер – це військові та правоохоронні структури. Пані
призиваються в армію, отримують спеціальну освіту та стають
офіцерами. До їхнього підпорядкування надходять представники
сильної половини людства (молодші за посадою та званням). І ось
тут-то у споконвічних захисників дітей, жінок і батьківщини виникає
певне «напруження». Втім, як і у всіх чоловіків на планеті, якщо ними
беруться командувати пані.
Лада АНДРЄЄВА

У сучасному суспільстві досить часто чоловікам, за власним бажанням або
попри нього, доводиться працювати/
служити під керівництвом жінок. Про
чоловіче ставлення до цього дуже точно
свідчать багаточисельні соціологічні дослідження. Так, сильна половина людства вважає:
– жінка не може бути керівником і ніякі якості не допоможуть їй досягти успіху
– 7% опитаних;
– стиль керівництва жінок завжди занадто авторитарний – 33%;
– жінки непередбачувані, що неприй
нятно для роботи/служби – 39%;
– основна відмінність жінки-керів
ника – зайва емоційність – 41%;
– начальниця не може якісно справлятися зі своєю роботою – 57%.
І на завершення статистики: 20% ні
в якому разі не хоче працювати/служити
під керівництвом дами. Однак якщо все ж
таки довелося (нехай тимчасово) опинитися під її командуванням, то у більшості з'являється безліч проблем і запитань.
Психологи їх, звичайно, структурували та
пропонують відповіді плюс інформацію до
роздумів.
Важко (майже неможливо) змиритися з
тим, що командує жінка.
Аксіома: швидко та чітко мислити,
плюс зважено приймати рішення – риси,
властиві в основному сильній статі. Проте
є сенс визнати наявність вищезазначених
якостей у дівчат, які обирають для отримання освіти військові та правоохоронні
ВНЗ, успішно їх закінчують, стають офіцерами та піднімаються кар'єрними сходами. Треба зрозуміти: якщо пані зуміла
дорости до певної керівної посади, то вона
обов’язково має й організаторські здібності. Тому шефа-жінку слід поважати вже за
те, що вона стала начальником.
Порада: якщо даний постулат викликає
певні труднощі – спробуйте сконцентру
ватися на повазі до посади та звання, тоді
точно має вийти.
До вищесказаного слід обов'язково
додати: у начальнику-жінці завжди поєднуються логічні й емоційні якості. Такий
симбіоз дозволяє успішно керувати, прогнозувати перспективи роботи та до того
ж, завдяки жіночій інтуїції бачити чоловіків, як говориться, наскрізь.
Чи можна бути «на короткій нозі» з
жінкою-начальником?
Тут психологи дають однозначну відповідь (причому як жартома, так і серйозно):
питання про ноги з жінкою-командиром
взагалі краще не зачіпати. Однак і вести
себе з нею виключно як із суворим керівником теж буде помилкою. Вся складність
полягає в тому, щоб бачити в начальнику
жінку й при цьому не забувати, що вона

вами керує. Зберігати дистанцію, проте
підтримувати деяку службову, скажемо
так, симпатію у стосунках. Якщо чоловік
із таким завданням вдало впорався, то досить швидко стає кращим працівником і
неформальним лідером у колективі, словом, кар'єрне просування гарантовано.
Доволі часто сильна половина людства риторично запитує: «Хто взагалі зрозуміє цих жінок?», – адже дійсно іноді їм
(дамам) глибоко індиферентні й компліменти, й підлеглі, тому що вони на службі живуть виключно спільною справою,
показниками, «на плаху» яких готові покласти не один десяток голів. І це теж нормально, з певної точки зору.

До речі, іноді жінка-начальник сама
стає ініціатором легкої двозначності. Як
реагувати на подібне? Варто чітко розуміти: нічого особистого й тим більше планів
на вас вона не має. Швидше за все дама
просто шукає підхід до вас і шукає союзника у ввіреному їй підрозділі.
Чи можуть скластися службово-дружні
стосунки з жінкою-начальником?
Психологи впевнені: службово-дружні
(не плутати з особистими) взаємини з
пані можливі. Проте існує дуже суттєва поправка – виключно в тих випадках,
якщо ви працюєте у різних підрозділах і
також займаєте керівну посаду (причому не меншу, ніж вона, а навіть вищу). За

Кадр із фільму «Службовий роман»
Інформація до роздумів: жінки знач
но більше, ніж чоловіки переживають за
загальні результати та більш вимогливі в
роботі. Для них дуже важливо, щоб все та
завжди було виконано найкращим і найправильнішим чином (із дотриманням навіть найдрібніших нюансів норм законів
і регламентуючих документів). Крім того,
вони виключно педантичні щодо виконання роботи в поставлені терміни. Звичайне
чоловіче послаблення: не зробили сьогодні
– зробимо завтра абсолютно не прийнятно
для їхнього стилю керівництва.
Чи є сенс говорити жінці-начальнику
компліменти?
Не дивлячись на посаду, звання та всю
свою крутість керівника – жінки завжди
залишаються жінками. На стримані компліменти реагують активно, радісно та позитивно, тому що навіть у формі відчувають
себе прекрасною половиною людства. Таким чином, ніколи не завадять слова про
те, як вона гарно виглядає, яка красива в
неї зачіска, який чарівний сміх тощо.
Порада: не варто перенасичувати своє
спілкування з командиром-жінкою комплі
ментами, спрощувати жарти, а двознач
ності й зовсім категорично неприйнятні.

інших обставин таке приятелювання зав
жди загрожуватиме непередбачуваними
наслідками. Також навіть не намагайтеся
в жінці-командирові розпізнати та знайти, як кажуть, споріднену душу. Подібна
помилка призведе лише до того, що ваша
професійна вдача буде такою ж щасливою, як і доля «Титаніка». Дама, навіть за
наявності всіх можливих для неї людських
якостей, ніколи не стане в службовій ситуації другом. Обґрунтування постулату:
просто не зможе бути відвертою в силу
специфіки своєї посади.
Порада: якщо жінка-начальник сама
дає зрозуміти, що у вас можуть скластися
службово-дружні стосунки, то краще зро
бити вигляд, що нічого не розумієте та вза
галі дуже заклопотаний.
Особисті взаємини, симпатія...
Звичайно, у всіх арміях (цивілізованих
країн), враховуючи високу моральність
офіцерів і військовослужбовців за контрактом, як і в колишньому Радянському
Союзі, «сексу немає». Проте думки іноді
з'являються... З цього приводу психологи
радять твердо засвоїти правило: з жінкоюначальником заводити подібні стосунки
дуже ризиковано. По-перше, якщо пані не

сподобається, вона розчарується, з часом з
якихось причин пожалкує... По-друге, це
загрожує безліччю великих і малих проблем... По-третє, навіть важко спрогнозувати та відповісти на запитання: що буде
потім?..
Порада: для збереження комфортних
умов роботи/служби та подальшої кар’єри
найкраще та найбезпечніше почуття, яке
можна відчувати до свого начальникажінки, – це повага.
Може на ній одружитися?
Дійсно, особисті стосунки з начальницею можна вважати більш-менш вдалими, якщо ви станете її чоловіком. Однак чисельні дослідження свідчать: у
таких шлюбах досить швидко та майже у
всіх чоловіків з'являються відчуття психологічного дискомфорту (як на службі
так, і вдома) та воно (почуття дискомфорту) постійно зростає й загострюється.
Це зазвичай продовжується поки: 1) чоловік працює/служить під керівництвом
дружини; 2) чоловік не зробить рівноцінну чи більш вдалу кар’єру. Іншими словами, таке одруження обов’язково забезпечує наявність негативних емоцій і добре,
якщо вдасться їх вдало та швидко вирішити й це не дуже сильно позначиться
на вже створеному первинному осередку
суспільства, тобто сім'ї.
Як порозумітися з жінкою-начальником
та як під її керівництвом служити?
Тут є два важливих моменти. З одного боку, у жінки-керівника перелік вимог
до підлеглих і виконання ними службових обов'язків абсолютно такий, як і у
командирів-чоловіків. Для того, щоб не
спрацюватися досить: показати неповагу
до свого начальника, систематично порушувати дисципліну, неналежним чином
виконувати свої обов'язки. З другого боку,
завдяки жіночій інтуїції начальниця: 1)
відразу й обов'язково визначить ваш внутрішній опір (якщо вам складно підкорятися лише тому, що вона жінка); 2) швидко зрозуміє «історичну» установку щодо
непридатності жінок служити у військових структурах; 3) думки про те, що жінки не вміють логічно мислити тощо. Хоча
треба зауважити: при гарних показниках
роботи плюс дотриманні субординації
ваші особисті погляди на гендерну градацію їй абсолютно байдужі. На службових
стосунках це позначиться лише у випадку,
коли ви відкрито їх виявите.
Інформація до роздуму. Особливості та
сильні сторони жінок-керівників у наступ
ному. По-перше, в умінні знаходити комп
роміси, домовлятися, згладжувати гострі
кути, словом, у спілкуванні з підлеглими, а
також при прийнятті виважених рішень.
По-друге, в комплексному, «господарсько
му» підході до ввіреного об'єкта управління,
тобто вміння не запускати ділянки роботи
та уникати авралів. По-третє, стійкість
до рутинних обов'язків робить їх ефектив
ними на керівних посадах.		
n
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МУЖНІМ І ЧАРІВНИМ ЖІНКАМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Мирон СИДОР

За вікном прокидається ранок. Перші промені сонця золотять верхівки дерев у парку. Ніби
вмиваючи їх, важкі кришталеві
краплини роси збігають листками. У повітрі пахне весною,
рідною домівкою і ще чимось
невимовно прекрасним і таким
знайомим-знайомим. У палаті
тихо. Через відчинене вікно влітає пустун-вітер і приносить пахощі розквітлого бузку.
На лікарняному ліжку лежить
молода жінка. Задумливими очима вона припала до краєчка голубої далечіні неба. У зіницях – невимовний сум за чимось рідним,
дорогим і втраченим назавжди.
Вчора Тетяну залишив чоловік.
Просто прийшов провідати і сказав, що так жити більше не може.
Жінка всю ніч, до ранку так і не
зімкнула очей, у голові хвиля за
хвилею накочувалися спогади,
мереживом плуталися думки. І
все більше згадувалося дитинство.
Маленькою дівчинкою вона
була закохана у поле, що за їхнім
селом. Було тут несказанно гарно! Стане вона на горбочку і милується краєвидом. З-поміж стебел зелені на неї дивилися своїми
синіми, майже голубими оченятами волошки. Їх було так багато, що й справді увесь цей лан
уявлявся морем, яке Таня бачила
лише на картинах і по телевізору. Внизу моря, перед очима, як
наяву, постало невелике мальовниче село її дитинства – Вишневе. Тихі вулички, залиті сонцем
сади, цегляна будівля школи, де
вчилася вона та її перші друзі.
...Випускний вечір у школі.
Його Тетяна не забуде ніколи.
Вітер цілував напіввідкриті бліді
вуста сонних лілей, шумів у пишних вербових кучерях. Їх було
двоє... Зустрілися поглядами. Волошкове безмежжя її очей топилося в темно-зеленім мареві його
зіниць.
Вона запропонувала присісти
на лавочці під розлогою вербою,
дихнула блаженним теплом у
вухо і прошептала: «Кохаю!»
Її шепіт наповнює Олексія
хвилюванням, він готовий слухати Таню усе життя. Аромат дівочого дихання п'янить. Олексій
торкається губами її вуха.
Таня примружує очі. Набравшись сміливості, він торкається
губами до її ніжної шиї.
Вона відсахнулася, наче обпекло вогнем, і навіть у темноті
було помітно, як почервоніли її
щічки. Потім Таня відсунулася,
обережно поглянула навкруги:
чи ніхто не підглядає за ними із
темноти.
Олексій сидить, ніби в
п'янкому чаду, стурбований і
збентежений...
Перші почуття. Перше кохання. Тетяна й Олексій, біжать,
взявшись за руки, зеленим лугом.
Вона голосно сміється, а ніжний
вітерець пестить її русяве волосся. Легеньке ситцеве плаття тріпоче на тендітному дівочому тілі.
Талію, наче змійка обвиває срібний поясок. Від почуттів, які переповнюють їхні серця, хочеться
голосно кричати, злетіти в піднебесся.
…Таня вступила до інституту.
Олексію прийшла повістка з районного військкомату.

Проводи. Прощання. Обіцянки чекати. Лист від коханого прийшов за тиждень. Олексій
писав, що потрапив служити у
десантні війська. «Вільного часу
майже немає, тільки й вистачає,
щоб листа написати. Командир
взводу сказав, що за півтора місяця буде перший стрибок з висоти 600 метрів. Зустрів свого
земляка Петра. Він прослужив
уже рік, розповідав, що його дівчина вийшла заміж, не дочекалася. Я впевнений: ти мене діждешся, адже ми кохаємо одне
одного. Ти щоночі приходиш до
мене уві сні, бачу, як всміхаєшся своїми волошковими очима.
Таня! Танюша! Ти чекай, чекай
мене, і ми обов'язково одружимося, народимо синочка або
дочку.

Віталій цікаво і з захопленням
став розповідати про свій клуб і
перший стрибок. Яка прекрасна
та незахищена земля, коли на неї
дивитися з висоти.
Від почутого Тетяна аж підстрибнула, заплескала у долоні.
Можливо, пощастить, і її візьмуть
до клубу. От здивується Олексій,
коли дізнається, що вона стала
спортсменкою-парашутисткою.
...Перший стрибок. Душа
співала, почуття переповнювали
серце. Дівчина ніби на крилах
летіла до гуртожитку. Хотілося
поділитися враженнями з подругами і написати листа Олексію.
Непомітно пролетів рік. Таня
виконала нормативи кандидата
у майстри з парашутного спорту.
Вільної хвилини не було: навчання, тренування та змагання.

тисти один за одним стрибали
донизу. Черга Тані. Підійшла
до краю. Десь вдалині помітила
темно-сіру, майже чорну хмару,
яка клубилась, розбухала і сунула у бік руху літака. Щось, то
був, напевно, внутрішній глухий
голос, стримувало її: «Стрива-ай!
Не стриба-ай!»
Таня переборола себе:
– Маячня якась! Затримую
решту спортсменів. Теж мені,
майстер міжнародного класу.
З цими думками зробила
крок, пересилюючи опір повітря. Декілька секунд вільного
падіння, звичним рухом віднайшла кільце основного, потягнула. Парашут якось незвично,
мляво, ніби сонний, виліз із чохла, стрімко пішов догори, але не
розкрився, а її закрутило в пові-

Волошкове поле

…Не пройшло й тижня, а я
вже за тобою сумую. Щодня згадую наші прогулянки біля ставка, нашу лавочку, твої солодкі
уста й ніжні руки...».
На кожен лист Олексія Тетяна одразу ж відповідала.
Вона успішно склала першу
сесію. На травневі свята разом з
друзями гуляли у парку. Навкруги
буяла красою весна. Від п'янкого
біло-рожевого цвіту каштанів
паморочилося в голові. Серце
рвалося із грудей, наче йому було
мало місця і воно прагнуло вискочити на волю.
Таня підняла голову догори
і помітила у височині червоні,
сині й жовті куполи парашутів.
Вони, наче пушинки, кружляли у
небесних просторах.
– Як би й я хотіла отак летіти,
– промовила Тетяна.
– Ходімо на стадіон, у мене
є знайомі з парашутного клубу,
– запропонувала Тані подруга
Ірина.
Вирушили до стадіону. Свято
вже завершувалося. Хлопці й дів
чата з парашутного клубу стояли
колом і щось жваво обговорювали.
– Віталію! – вигукнула Ірина.
З гурту відділився чорнявий
високий хлопець у спортивному костюмі й наблизився до
дівч ат.
– Привіт! – першою привіталася Іра. – Знайомся – це Таня,
моя подруга, мріє займатися парашутним спортом.
– Добридень! – баском відповів хлопець.

Першість України. Тетяна
виступила дуже вдало й отримала срібло. Вирішили командою
відсвяткувати. Ресторан. Вино,
танці. Голова запаморочилася,
все навкруги здавалося наче у
казці. За сусіднім столиком сиділо трійко хлопців. Тетяна помітила, як один із них, середнього зросту, широкоплечий, увесь
час поглядає на неї. Густа пишна
шевелюра, проникливий погляд
великих карих очей робили його
схожим на цигана. Юрій, так звали незнайомця, запросив Таню
до танцю. Як виявилося, крім
привабливої зовнішності, він
непоганий співрозмовник і танцює пристойно. А ще спортсмен
і проживає у тому ж готелі, що й
Тетяна. До готелю йшли разом.
Таня й досі не може збагнути, як
все сталося. Юрій взяв пляшку
вина, зайшли до нього у номер…
Юра повівся, як справжній
джентльмен, запропонував одружитися. Відгуляли весілля, згодом народилася донечка. Таня
крутилася, як білка у колесі.
Сім'я, інститут, не покидала і
спорту, продовжувала стрибати з
парашутом. Юра сердився, просив залишити спорт і клуб.
Минали рік за роком. Таня
захистила диплом, стала професійною спортсменкою. Її прізвище знали не лише в Україні, й за
кордоном. Вона виконала майже
півтори тисячі стрибків.
...Тисяча чотириста дев'яносто шостий. Того дня все було,
як завжди: інструктаж, посадка
в літак, набір висоти. Парашу-

трі. Таня розгубилася, не могла
збагнути, що з нею. Рука, не слухаючись ні тіла, ні розуму, машинально тягнула кільце запасного
парашута. Це було помилкою,
про яку стільки розповідали тренери: «... Обріжте стропи основ
ного, перед тим, як розкрити запасний».
Але відома усім парашутистам аксіома сховалася у найвіддаленішій комірчині мозку Тетяни, а непереборний страх зробив
свою справу...
Холодний піт від голови до
ніг облив її всю, тіло стало наче
дерев'яним, хотілося кричати,
але голос кудись подівся, зник. У
пам'яті миттєво промайнули давно забуті обличчя й події, колись
пережиті почуття, надії...
Життя... Вона думала про
нього. От їй уже двадцять шостий
рік пішов, а чи багато дало їй те
життя?
Зараз вона відчувала себе пушинкою, яку вітром зірвало з
кульбаби, підняло теплим потоком повітря і несе високо-високо
над землею… до землі.
А ще... Ще моя донечка, моя
кровинка, моя Оленочка! Як
вона буде без мами? Кому вона
потрібна? Хто її виховає, зігріє?
Ні, цього не може бути! Це дико!
Це безглуздо!..
Думки обірвалися. Господь
змилосердився і залишив її живою.
Лікарня, ліжко. За вісім місяців вона вже звикла до нього.
Тіло терпло, дерев'яніло, спина
до нестями нила і боліла, а нині

кудись поділися ноги, не чути їх,
страшенна втома охопила Тетяну,
байдужість закрадалася в серце.
В голові роїлася одна лише думка: «Чому я ще жива? За що такі
муки?».
Учора її покинув чоловік. З
усім цим важкі вії закрили очі
Тані й вона заснула. Уві сні відчула запах польових квітів, він
ставав все сильнішим і свіжішим.
Таня розплющила стомлені очі.
Біля її ліжка стояв високий чорнявий чоловік у військовій формі,
в руках – білий пакунок та букет
волошок. Вона не могла збагнути
– хто це?.. Тільки коли він зняв
свого зеленого кашкета, Таня розпізнала знайомі риси обличчя.
– Олексій! – з потугою видавила із себе.
Він протягнув їй квіти, пакет
поставив на тумбочку, що стояла
біля ліжка.
– Я тобі гостинці приніс.
Таня тремтячими руками притиснула букет до грудей.
Олексій про щось її розпитував, про щось розповідав. Вона
нічого не відповідала, тільки дивилася на нього сумними очима,
виразом нещастя й муки, а рясні
сльози тихо котилися по її обличчю.
Олексій, як тільки з'являлася
вільна хвилина від служби, поспішав до лікарні, майже щовечора з'являвся біля її ліжка.
Його темно-зелені очі пломеніли
тихою лагідністю й закоханим
поглядом. Він брав її за руку,
таку тендітну, таку маленьку, як
пір'їнка, підіймав її – і вона відчувала його тепло та ніжність.
Невимовна радість наповнювала
її розбите тіло від того дотику, а
спопеліле серце живилося надією, що знову прийде те чисте,
зазнане в юності почуття, і, як
весняний дощ, оживить її зів'яле
серце. Вона сподівалася і водночас боялася цього.
І воно прийшло, розцвіло, як
квітка папороті, пишним, ніжним цвітом.
Олексій їй подобався більше,
ніж у юності – він став таким поважним, змужнілим, підтягнутим у своєму однострої прикордонника. Щира, мила посмішка
дуже пасувала до його зовні стриманого обличчя.
Після Нового року Таню, як
маленьку дитину, лікарі почали
вчити ходити та її ноги не слухалися, усе тіло боліло, пекло, було
таке відчуття, наче воно палахкотить вогнем. Восьмого березня
Олексій з її донькою Оленкою
зайшов до палати Тані. Для Тетяни це стало повною несподіванкою і вона враз сама піднялася
з ліжка, сіла на його край. Потім сама поволі звелася на ноги
і, пройшовши майже три кроки, спіткнулася. Олексій встиг
підхопити її. Посадив на ліжко.
Оленка кинулася до мами. Олексій опустився на коліно, притиснувся лицем до її жіночих ніг.
Зацвіли яблуні. Тетяну вже
виписали додому. Біля входу до
лікарні її зустрічали Олексій з
Оленкою. Коли побачила їх радісних, усміхнених, відчула: зараз вона – найщасливіша жінка
у світі. Зробивши крок назустріч,
Олексій, хвилюючись, простягнув їй букет волошок.
– Це тобі, кохана, – ніяковіючи, як у далекій юності, тихо
промовив він.		
n

10

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 8–9, 9 березня 2012 року
ЗАРУБІЖНИЙ ОГЛЯД
«ЗОЛОТИЙ» РІГ
ЧОРНОГО НОСОРОГА

Валентина ЛАЗАРЧУК

Минулого тижня в США за підозрою
в контрабанді рогів чорних носорогів заарештовано семеро осіб. Крім «трофеїв» з
20 бідолашних тварин у результаті обшуків
помешкань злочинців вилучено алмази,
близько мільйона доларів готівкою та золоті злитки на таку ж суму.
Ще не так давно чорний носоріг був
досить численним видом популяції, проте попит на його ріг перетворив цю твари-

МІГРАЦІЙНА АМНІСТІЯ
На деяке «потепління» в міграційній
політиці можуть розраховувати ті громадяни, які незаконно проживають на
теренах Польщі з 2007 року (моменту
входження країни в Шенгенську зону),
а також ті, хто подавав прохання щодо
отримання статусу біженця протягом
2010–2011 років і отримали відмову. Відтепер усі вони зможуть протягом двох
років легально перебувати в Польщі.

Подібні акції польський уряд проводить уже втретє. Амністія нелегальних іммігрантів дасть іноземцям можливість працювати впродовж двох років
без офіційного дозволу. Крім того, вони
користуватимуться послугами лікарів та
інших соціальних служб. Також у рамках
легалізації нелегальні іммігранти будуть
звільнені від обов’язку надання документів про наявність необхідних коштів
для проживання у Польщі.
На своїй веб-сторінці МВС Республіки Польща опублікувало спеціальні рекомендації мігрантам, як легалізувати свій
статус у рамках амністії, і запустило спеціальну телефонну лінію, за якою можна отримати консультації англійською,
українською, російською та в’єтнамською
мовами. З цього повідомлення можна
зробити висновок про «географію» міграції до Польщі. Зрештою, тамтешні власті
кількість нелегалів визначили — приблизно 50 тисяч осіб, відзначивши, що більшу
частину з них становлять не українці, а
громадяни інших держав, яким складніше
отримати польську візу, в першу чергу це –
вірмени та в’єтнамці.
Однак Міжнародна організація з міграції висловила застереження стосовно
прийнятого польською стороною рішення.
Як зазначила представниця МОМ Пандья
ЙЕМІНІ, цей крок має як позитивні, так
і негативні наслідки, оскільки може призвести до ще більшого напливу нелегалів,
які сподіватимуться, що за деякий промі
жок часу знову відбудеться амністія.

дення в їхньому міграційному законодавстві допоможуть вивести таких людей з
тіньової економіки й дати їм можливість
працювати законно. Адже ті гастарбайтери, які працюють на приватних осіб, повинні мати такі ж соціальні гарантії, як і
російські громадяни, а взаємовідносини з
роботодавцем мають бути оформлені відповідно до правових норм.
Передбачається, що база з відбитками
пальців приїжджих допоможе не лише
вирішувати питання з втраченими документами, а й покращить криміногенну

ВІДІРВАЛИ МИШКУ ЛАПУ

На кордонах
закордону

Ведмідь – частий герой російських
фольклорних творів. «Косолапий», «Мішка», «Потапич» називають його. У казках
він простакуватий велетень, наділений
величезною силою. Проте, де закінчується казка і починається життя, російський
ведмідь може опинитися у небезпеці.
Коли йдеться про загрозу браконьєрівконтрабандистів, фраза з відомого вірша
Агнії Барто «…Оторвали мишке лапу»
звучить як вирок. Так, саме ведмежі лапи
є одним із популярних предметів контрабанди на кордоні Росії з Китаєм.

Початок нинішнього року видався досить плідним у сфері
прикордонної політики світових держав, проте не менш «урожайним»
він став і для контрабандистів, які не припиняють дивувати
правоохоронців світу своїми «екстравагантними» способами
заробітку.
обстановку, адже раніше злочини за участю іноземців важко розкривалися через
складнощі у встановленні особи.
ПАЛИВНИЙ ЛІМІТ
Із початку цього місяця через угорський кордон з України можна ввозити
пальне без сплати мита лише один раз на
тиждень. Виключення з правил зробили
тільки для підприємців, які перетинатимуть кордон на службовому транспорті.
Для цього їм достатньо буде пред’явити
відповідну трудову угоду. Про це повідомило Національне податково-митне
управління Угорщини (NAV). Від запровадження нового правила NAV очікує
зменшення контрабанди пального на
українсько-угорській ділянці кордону.

НА РОБОТУ –
ЗА ВІДБИТКАМИ ПАЛЬЦІВ
З 2013 року всі трудові мігранти, які виявлять бажання отримати офіційний дозвіл
і патент на роботу на території Російської
Федерації, при в’їзді в країну проходитимуть дактилоскопічну реєстрацію. В якості
експеримента минулого місяця для мігрантів Санкт-Петербурга та Ленінградської
області було введено цю процедуру. Проводили її в добровільному порядку.
Цікаво, що дана процедура не торкнеться трудових мігрантів, які будуть
визнані висококваліфікованими фахівцями. Визначальною характеристикою
таких працівників є їхня річна зарплата
– понад два мільйони рублів.
За даними Федеральної міграційної
служби, щороку до Росії приїжджають
працювати більше трьох мільйонів людей.
А близько 40% усіх, хто прибув до країни
на заробітки, працюють у фізичних осіб
нянями, будівельниками, водіями тощо.
Тому росіяни переконані, що нововве-

військові вилучили найбільшу партію в
історії країни найчистішого метамфетаміну – 15 тонн (це близько половини того,
що реалізовано в цілому світі за 2009 рік).
«Вінт», як його часто називають, – один
із найпопулярніших наркотиків не лише
в Америці. На території Мексики налічується безліч підпільних лабораторій з
виготовлення метамфетаміну. В одній із
них і виявили величезний склад цього
наркотику.
За останні чотири роки мексиканські
служби, що займаються боротьбою з наркотрафіком, конфіскували «товару», вартість якого на «чорному ринку» становить
10,9 млрд. доларів.
Масштаби контрабанди вражають,
наприклад, наприкінці 2010 року в таємному тунелі, спеціально прокладеному
через кордон між Мексикою та США,
американські прикордонники конфіскували близько 30 тонн марихуани.

ну на бажаний трофей багатьох браконьєрів, що й призвело до різкого зменшення
кількості цих тварин. Сьогодні чорний
носоріг перебуває на межі зникнення. За
останні 10 років ціна на його роги зросла
в 21 раз! Вартість одного рога прирівнюють до вартості чистого золота такої ж
ваги!
Попит викликаний традицією використання рогу чорного носорога східними
народними цілителями в медичних цілях.
Незважаючи на високий розвиток сучасної медицини та фармацевтики, жителі
Китаю, Японії та Південної Кореї все ще
звертаються до народної медицини.
Цікаво, що деяким браконьєрам ліньки їздити за дорогим «трофеєм» до далеких африканських країн, де й проживають
останні популяції згаданих видів носорогів. Тому злочинці вмудряються дістати їх
у… музеях, де знаходяться опудала цих тварин, що й сталося влітку минулого року в
музеях Брюсселя та Франції. Цього року
правоохоронцям вдалося запобігти викраденню голови носорога з англійського
музею.
МЕКСИКАНСЬКИЙ НАРКОРЕКОРД

Відомство зазначачє, що впродовж
грудня–січня 2011-2012 років автомобілі
перетинали угорсько-український кордон 150 тисяч разів. При цьому майже
половину (72 тисячі разів) перетинали
рубіж всього 3 тисячі транспортних засобів.
Як вважає речник NAV Оттіло ШУЛЛЕР, нові правила сприятимуть не лише
боротьбі з контрабандою пального, але
й дозволять на 30% скоротити кількість
автомобілів, які перетинають угорськоукраїнський кордон. Це також значно
скоротить час його перетину.

Мексику називають «фабрикою» наркотиків, які надходять на світовий «чорний ринок». Але навіть тут можуть подивувати масштабами їх виробництва.
Ось наприклад, нещодавно мексиканські

Кілька днів тому співробітники загону
прикордонного контролю «Забайкальськ»
затримали росіянина, який намагався
перевезти в Китай шість ведмежих лап.
Дещо раніше у Петропавловську поліція
затримала ґвалтівника, який до того ж
виявився контрабандистом. За оперативними даними пілот цивільної авіації мішками скуповував у камчатській глибинці
ведмежі лапи та жовч, які незаконно переправляв за кордон. За один раз він міг зібрати партію лап 35-40 ведмедів або жовчі
від 50 клишоногих. Проте це далеко не рекорд. У червні минулого року в Амурській
області затримали вантажівку, в тайниках
якої в Китай переправляли 1040 лап ведмедів, 26 губ лося, 4 шкури рисі, а також
п’ять бивнів мамонта.
Чому ж саме лапи? Ведмежі кінцівки
високо ціняться як у східній медицині,
так і в кулінарії. Їх ціна на чорному ринку сягає до 1 тисячі доларів США за кілограм. Чи не більшу цінність має також
жовч клишоногих. У деяких країнах Азії
вважається, що вона лікує рак, хвороби
печінки, а також додає потенції. Експерти відмічають, що жовчні міхурі мишків
продаються в тисячах аптек і не лише в
Азії, а й в інших країнах, де є великі китайські та корейські общини. Безпосередньо в Азії існують цілі ведмежі ферми,
де з тварин за допомогою дренажних трубок «доять» жовч.
Відверто кажучи, участь ведмедів, що
потерпають від браконьєрів у Росії, не
найгірша. В деяких азійських країнах тварини гинуть у страшних муках. Їм спершу
відрубують лапи, а потім живцем варять
чи жарять на вугіллі, бо вважають, що після цього жаху та болю м’ясо тварини стає
м’якшим і смачнішим. 		
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ВЕЛИКИЙ ПІСТ

Випробування душі та тіла
Святий Великий піст також називають
Чотиридесятницею. Це одна з найдавніших і
найбільш духовних практик християнської релігії.
Історія Великого посту давня і багата традиціями.
Вона сягає апостольських часів. Передпасхальний
піст називається Великим не лише тому, що
він найтриваліший, але й тому, що він суворий і
найважливіший у житті християнина.

З ІСТОРІЇ
З точки зору християнства
піст необхідний і для душі, й для
тіла. Від перших людей ми успадкували хворе тіло. Адам та Єва
порушили Божу заповідь та скуштували плоди древа пізнання.
Цей гріх порушив світ, в який
прийшли хвороби та смерть. І досі
людство продовжує грішити, занапащаючи свою душу. Ось чому
Церква пропонує Великий піст як
своєрідну «духовну лікарню».
Біблійська основа посту –
сорокаденний піст Ісуса Христа після хрещення, якого злий
дух завів у пустелю. Одна з гір у
пустелі між Ієрихоном і Мертвим морем досі називається Сорокаденною. Саме там постом і
молитвою Господь готувався до
великої місії – спасіння людства.
Святі Отці нарекли піст основою всіх чеснот, оскільки в цей
час зберігається в належній чис
тоті наш розум і духовність.
ЯК ПОСТИТИ
Початок посту — це час покаяння, це день спасіння. Цього
року Великий піст почався 27
лютого – за сім тижнів (седмиць)
до свята Великодня. Церквою,
яка приписувала постити весь
Великий піст, з давніх часів встановлено проводити з особли-

вою суворістю першу і Страсну
седмиці. У перші два дні першої
седмиці встановлений найсуворіший піст – повне утримання
від їжі. У всі інші дні Чотиридесятниці, крім суботніх і недільних, рослинна їжа приймається
один раз, без масла, ввечері. У
суботні та недільні дні дозволяється варена рослинна їжа з
маслом, двічі на день. Вживати
рибу дозволяється тільки в свято
Благовіщення Пресвятої Богородиці (якщо воно не припадає
на Страсну седмицю) і на свято
Вербної неділі. У Лазареву суботу
дозволяється рибна ікра.
Проте, від звичайних мирян
не вимагається дотримуватися
Великого посту, як це прописано
у церковному статуті. Це уділ монахів і священиків. Решті достатньо дотримуватися менш жорстких обмежень. Загалом, піст
– справа особиста, кожен може
сам визначити собі обмеження,
головне: ці дні мають відрізнятися від решти.
Піст не поширюється на дітей
і годуючих матерів. Пом'якшення
правил церковного посту дозволяється для людей похилого віку,
хворих, для тих, хто займається
важкою фізичною працею, і для
подорожуючих.
ПІСТ ДУШЕВНИЙ
Обмеження в харчуванні – це
лише одна, хоча й дуже важлива сторона посту. Піст перед-

“

Це дар древній, нестаріючий… Він обе
рігає немовлят, робить цнотливим юного,
поважним старця, адже сивина, прикраше
на постом, більш гідна поваги. Піст – най
краще оздоблення жінки, узда в цвіті літ,
охорона подружжя. Прийміть піст, здорові,
– це охорона вашої тілесної кріпості. Прий
міть піст, хворі, – це матір здоров’я. Піст
посилає молитву на небо, стаючи для неї
мовби крилами. Піст корисний у будь-який
час, оскільки на того, хто постить, не смі
ють нападати демони”.
Святий Василій Великий

“

Світлана ДЕЙЧУК

бачає всебічне утримання: від
житейських розваг і веселощів,
подружніх стосунків, вживання
спиртного, бурхливого прояву
пристрастей і негативних емоцій.
Протягом постів і пісних днів у
Церкві не звершується таїнство
Вінчання.

Християнська релігія радить
хоча б на цей час виключити те,
що розпалює людські пристрасті та гріховні помисли. Водночас спонукає в тиші подумати
про своє життя, проаналізувати
вчинки, гріхи, адже головна мета
посту – покаяння.

ПІСНА ЇЖА
Коло продуктів, що становлять
пісну їжу – це зернові (хліб, крупи), бобові, овочі, фрукти, ягоди,
гриби, їстівні дикорослі рослини,
горіхи, прянощі, мед, рослинні
масла, риба і рибні продукти. До
поняття «скоромна їжа» належать
м'ясо і м'ясні продукти, молоко й
молочні продукти, тваринні жири,
яйця, а також продукти, що їх містять (кондитерські вироби з додаванням молока або яєць).
Протягом усього Великого посту Церква скеровує віруючих, стри
муючись у їжі, весь час Чотиридесятниці присвячувати Богові. В цей
період рекомендується більше уваги
приділяти турботі про своє спасіння
та по можливості відгородитися від
мирських турбот і розваг, зайнятися
самовиправленням, частіше роздумувати про духовне та відвідувати
Богослужіння. 		
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Що кажуть медики
Тетяна РОМАНИШИНА

За християнськими віруваннями піст
має рятувати душу. Людина повинна
опанувати себе та перемогти примхи
плоті. Але як на це відреагує плоть,
адже різка зміна об’ємів і асортименту
продуктів харчування не може не вплинути
на фізіологію. Тож цікаво, як медицина
вважає, шкодить чи допомагає таке
самообмеження людському організму.

Якщо людина розважливо підходить до посту і не доводить свій організм до повного виснаження, то у цей час у неї
покращуються такі важливі життєві функції, як кровообіг
і дихання. Організм починає використовувати накопичені
резерви. Насамперед споживає запаси вуглеводів, скупчені
у печінці та м'язах, потім «з’їдається» жир, відкладений під
шкірою та у внутрішніх органах. Після їх вичерпання приходить черга на самоз'їдання білків організму. І, якщо розпад вуглеводів відбувається без будь-яких отруйних залишків, то розпад білків дає сечовину, яка отруює організм.
Жоден з органів тіла не залишається без впливу посту.
Шлунок і кишківник відпочивають, відновлюються та набирають сили. Регулюється кількість шлункових кислот і
відбувається урівноваження різних ферментів, необхідних
для травлення.
Органи кровообігу мають не меншу користь від стриманості щодо їжі. Кров розріджується і тим самим їй легше
дійти до найдальших закутків тіла, відживити їх та вимести
з них непотрібне сміття. Таким чином піст усуває нестачу периферійного кровообігу в кінцівках, у мозку, а то й
у коронарних артеріях, що живлять саме серце. Серце під
час посту також відпочиває і набирає сил. Внаслідок цього
спадає підвищений тиск крові.
Благодійність посту відчувають також усі інші внутрішні органи нашого тіла: дихальна, сечостатева, нервова,
опорно-рухова системи. Відчуття (зір, слух, нюх, смак) загострюються, покращується працездатність людини.

Взявши до уваги вплив посту на людський організм,
сучасна медицина відкрила йому широке поле у лікуванні багатьох хвороб: діабету, ожиріння, ревматизму, мігрені,
деяких хвороб серця й кровоносних судин, низки хвороб
легенів, зокрема, астми (виняток— туберкульоз), недуг
шлунка й кишківника — гострих і хронічних порушень
травлення, хвороби нирок, гострих і хронічних запалень та
інфекційних хвороб.
Завдяки посту відбувається: по-перше, виведення
шкідливих речовин, а по-друге, зменшення витрати енергії на засвоєння таких продуктів, як м'ясо.
Церква визначає не так багато днів найсуворішого
посту, коли не можна вживати нічого, крім води. Проте
їх медико-біологічне значення для організму людини
досить сприятливе.
Саме одно-дводенне утримання від їжі стає своєрідним позитивним стресом, внаслідок якого мобілізуються
захисні сили організму, включаються його адаптаційні й
компенсаторні резерви. В результаті активуються імунна
та ендокринна система, особливо діяльність наднирковиків; виробляються власні глюкокортикостероїдні гормони,
пригнічується алергічне запалення, а також посилюється
регенерація тканин.
Однак поститися слід з обережністю. Вагітні жінки
або ті, хто планує вагітність, не повинні дотримуватися
посту, їм необхідно вживати різноманітний раціон, щоб
забезпечити білковий «будівельний матеріал» для своїх
дітей. Хворим чи людям зі слабким здоров’ям варто перш
ніж постити, проконсультуватися з лікарем.
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09:00 «ХРОНІКИ НАРНІЇ. ПРИНЦ КАСПІАН»

ICTV

УКРАЇНА

НТН

Джон і Джейн Сміт одружені не
так довго, але вже стомлені
шлюбом. Їм здається, що вони
знають один про одного все. Але
є дещо, що кожен з них воліє
тримати у таємниці: вони обоє
– наймані убивці.

Еван Бакстер покинув роботу на
телебаченні. Він став конгресменом. І тут знову з'явився Господь Бог, який відкрив перед
Еваном жахи прийдешнього і
попросив приступити до будівництва ковчега.

Троє християнських місіонерів
потерпають від авіакатастрофи біля містечка Серес. Це
дивне поселення, що застигло
в часі, зустрічає Джакса, Конрада й Орена підозрілим мовчанням.

страху»
хронiка

12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт

ІНТЕР
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення

1+1
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12.00 Новини
12.15 Х/ф «Один єдиний i
назавжди»

09.00
09.10
10.00

Одного разу Наталя чує по радіо
знайомий голос.
Дівчина усвідомлює, що він дуже
схожий на голос
батька, який помер багато років
тому. Разом з
подругою Олею
вона приїжджає
до Москви, щоб
відшукати цього
власника рідкісного
тембру...

12.30 Армiя
12.40 Право на захист
13.10 Фольк-music
14.05 Контрольна робота
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)

15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт.

20.35
20.50
21.00
21.25
21.35

22.30
23.00

00:00 «ОБИТЕЛЬ ДИЯВОЛА»

НОВИЙ КАНАЛ

11.00 Шеф-кухар країни
11.50, 20.55 Офiцiйна

19.30
20.30

21:30 «ЕВАН ВСЕМОГУТНІЙ»

Люсі, Сьюзен, Едмунд і Пітер
повертаються в Нарнію. В Англії
минуло зовсім небагато часу, а
в Нарнії – століття. Країна знаходиться під гнітом короля Міраза. Але у чарівного королівства
є надія – принц Каспіан.

ПЕРШИЙ
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05 Легко бути жiнкою
10.40 М/с «Каспер. Школа

16.00
19.05

15:00 «МІСТЕР І МІСІС СМІТ»

Агросектор
Х/ф «Вибiр цiлi» W
Смiшний та ще
смiшнiший
Зiрки гумору
221. Екстрений
виклик
Сiльрада
Плюс-мiнус
Пiдсумки дня
Свiт спорту
Хокей. ЧУ. «Сокiл»
(Київ) –
«КомпаньйонНафтогаз» (Київ)
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
Пiдсумки

17.00
17.40
18.40
19.30
20.15
20.50
21.50
23.45
00.00
00.55
01.55

Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Х/ф «Весна
у груднi» W
ТСН. Особливе
Сiмейнi мелодрами-2
Не бреши менi-3
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Велика рiзниця в
Одесi
ТСН
Tkachenko.ua
Т/с «Одержимий»
Х/ф «Клуб
самогубцiв» X

Молода дівчина
важко переживає
самогубство
брата. Прагнучи
зрозуміти причину його смерті,
вона потрапляє в
клуб, де її брат
програв у карти і
був змушений
звести рахунки з
життям. Героїня
відважно сідає за
стіл...

15.40
16.30
18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30

Судовi справи
Чекай на мене
Новини
Т/с «Кровиночка»
Т/с «Свати-4»
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
22.25 Т/с «По гарячих
слiдах»
00.20 Подробицi

ICTV
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.15 Х/ф «Кiлери»
Спенсер був найманим вбивцею,
однак покінчив з
цим після зустрічі
з Джен. За три
роки вони стали
звичайною ідеальною молодою
парою, але одного разу їх безхмарному щастю
приходить кінець.

12.30 Анекдоти
по–українськи

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф «Бiблiотекар-3.
15.00
17.35
18.45
19.20
19.25
20.10
22.10
22.40
00.50

Прокляття Юдиного
потиру»
Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
Т/с «Менти»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Брат за брата»
Факти. Пiдсумок
Свобода слова
Спорт

СТБ
06.35 Неймовiрна правда
про зiрок
07.35 Танцюють всi!
Повернення героїв
11.35 Х/ф «Кохання на два
полюси» W

Вероніка ось уже
сім років заміжня
за слідчим прокуратури Віктором
Арзаусом. Їх шлюб
всім видається
щасливим, і лише Ніка знає, що
в ньому немає
любові. Натомість раптове почуття спалахує у
неї до якогось
Кирила Філіна.

13.40
14.40
15.40
18.00
18.10
19.10
20.05
21.15
22.00
22.25
01.10
02.05
03.35
03.45
05.20

Черговий янгол
Нез'ясовно, але факт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Черговий янгол
Куб
Танцюють всi!-4
«Вікна»-новини
Танцюють всi!-4
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
«Вікна»-спорт
Т/с «Казус
Кукоцького»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.40 Kids'Time
06.45 Пiдйом
06.50 М/с «Губка Боб

07.10
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
12.45
13.50
14.25
14.45
14.50
15.50
15.55
17.55
19.00
19.15
19.35
19.55
20.40
21.45
22.40
23.50
00.50
01.10
01.20
01.25
02.05
02.10

НТН
05.55 Легенди бандитської
Одеси

Квадратнi штанцi»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Хронiки Нарнiї.
Принц Каспiан» W
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
М/с «Аладдiн»
М/с «Губка Боб
Квадратнi штанцi»
Teen Time
Т/с «Полювання на
монстрiв»
Teen Time
Т/с «Кадети»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Молодята»
Т/с «Воронiни»
Аферисти
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
Т/с «Купiдон»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Нiкiта»
Зона ночi
Iван Франко

УКРАЇНА
08.30, 14.00, 20.15 Т/с
«Слiд»

07.25 Друга смуга
07.30 Х/ф «Нiчний

пасажир» W

09.10 Т/с «Охоронець-2»
11.00 Т/с «Подружжя»
12.00, 04.35 Нехай говорять
13.00, 05.25 Т/с «Ведмежий

святi»
10.00 Т/с «Джокер»
18.30, 03.25 Агенти впливу

15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.10, 19.15, 03.50 Подiї.

08.30, 05.30 Правда життя
09.00 Д/с «Православнi

19.00, 23.30, 02.05, 04.30
Свiдок

кут»

Спорт

17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
21.30 Х/ф «Еван

19.30 Т/с «Лiтєйний»
20.30 Т/с «CSI. ЛасВегас-10»

21.30 Т/с «NCIS. Полювання

Всемогутнiй» Y

на вбивцю-8»
22.30 Т/с «Закон i порядок»
00.00 Х/ф «Обитель
диявола» Y

23.25 Х/ф «Євротур» X
01.30 Х/ф «Американський

ТЕТ
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.45 Comedy Woman
11.40 Iнтуїцiя
12.35, 19.00 Одна за всiх
13.05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.10 Дiм-2
16.05 У ТЕТа тато!
16.35, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.05, 22.05 Т/с «Унiвер.
Нова общага»
18.30 БарДак
19.30 Т/с «Дєтка»
22.30 Т/с «Щоденники
Темного-2»
23.10 Валєра TV
23.40 Дурнєв + 1

ФУТБОЛ
08.10 «Расинг» –
«Барселона»
10.00, 15.45, 21.00
Футбольний уїк-енд
11.00 «Бетис» – «Реал»
13.00, 16.45, 00.25, 04.55
Futbol Mundial
15.30 Футбол: Прикро та
кумедно
17.10, 03.15 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
18.10, 04.10 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
18.55, 01.05 Чемпiонат
Нiмеччини. Огляд
туру
20.00, 02.05 Чемпiонат
Англiї. Огляд туру
21.55 «Арсенал» –
«Ньюкасл»
00.00 Журнал УЄФА Євро2012

пирiг-3. Весiлля» Y

03.00 Т/с «Жити будете!»
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15:30 «СТРОГОВИ»

16:50 «СМЕРТЬ ФІЛАТЕЛІСТА»

22:25 «ВБИВЦЯ -ВІРТУОЗ»

00:00 «ВІРТУАЛЬНИЙ ШТОРМ»

НТН

НТН

ICTV

НТН

У фільмі розкривається картина
життя cибірського краю в період
великих історичних подій – Російсько-японської війни, Революції 1905 року, Жовтневої революції 1917 року та Громадянської війни.

У власній квартирі вбито філателіста. З його колекції викрадена
всього-навсього одна марка.
Розслідування деталей цього,
здавалося б, невмотивованого
вбивства виводить працівників
прокуратури на слід злочинця...

Його ім'я – Сід 6.7. Він створений
з двохсот вибраних покидьків,
негідників і психопатів, наділений
інтелектом і хитрістю найзнаменитіших серійних вбивць в історії
людства. Але сталося непоправне – Сіду вдалося втекти!

Невдалі спроби уряду щодо
створення комп'ютерної програми, за допомогою якої можна
керувати погодою, призводять
до того, що вона виходить з-під
контролю і самостійно створює
страшні природні катаклізми.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

07.50 Заголовки
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20 Про головне
09.50 Свiтло
10.15 Легко бути жiнкою
10.55, 04.55 В гостях

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00

у Д. Гордона
11.45, 20.55 Офiцiйна
хронiка
11.50, 15.15 Euronews
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.15 Х/ф «Iванове
дитинство» W
15.00, 18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.05 Х/ф «Жили три
холостяки» W
18.15 221. Екстрений
виклик
19.00 221.Екстрений
виклик. Тиждень
19.50 Зiрки гумору
21.20 Плюс-мiнус
21.30 Свiт спорту
21.40 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
01.20 Телеакадемiя

10.05
12.00
12.15
12.40
13.25
14.15
15.15
16.05
18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30
22.25
00.30
01.15
01.40
01.45
03.25

Новини
З новим ранком
Спорт у Подробицях
З новим ранком
Новини
З новим ранком
Новини
З новим ранком
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Новини
Знак якостi
Детективи
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Т/с «Свати-4»
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Т/с «По гарячих
слiдах»
Д/ф «Секретнi
територiї»
Подробицi
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Новачок» W
Д/ф «Суперспору–
дження
стародавнього часу»

10.50
11.50
12.50
13.45
14.45
15.45
17.00
17.40
18.40
19.30
20.15
20.50
21.50
23.15
23.30
00.05
01.10
02.00
02.15
03.05
04.10

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Велика рiзниця в
Одесi
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Знiмiть це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Т/с «Пончик Люся»
Давай одружимось
Мiняю жiнку-4
ТСН. Особливе
Сiмейнi мелодрами-2
Не бреши менi-3
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «I прийде
кохання»
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Одержимий»
Цiлковите
перевтiлення
ТСН
Не бреши менi-3
Мiняю жiнку-4
Т/с «Пончик Люся»

05.20
05.35
06.25
06.40
06.45
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.35
12.45
12.55
13.00
13.45
14.45
16.45
18.45
19.20
19.25
20.10
22.10
22.25
00.50
01.40
01.55
03.30
04.00
04.20

Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Утриматись у крiслi
Дiловi факти
Пiд прицiлом
Факти
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Менти»
Анекдоти
по–українськи
Факти. День
Спорт
Анекдоти
по–українськи
Т/с «Таємницi
слiдства»
Т/с «Брат за брата»
Т/с «Менти»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Брат за брата»
Факти. Пiдсумок
Х/ф «Вбивцявiртуоз»
Надзвичайнi новини
Спорт
Х/ф «Дияволиця» Y
Факти
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний

05.15
05.50
05.55
06.40
06.45
06.50

08.35, 19.00, 23.30, 02.15,
04.45 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS.

08.30, 14.00, 20.15 Т/с

07.00
09.00
10.00
10.30
11.35

детектив
Т/с «Комiсар
Рекс»
Неймовiрна правда
про зiрок
ВусоЛапоХвiст
Куб
Х/ф «Посмiхнись,
коли зiрки плачуть»
Єгор Нікольський
молодий і нерозважливий, але
саме ця нерозважливість приводить його до
любові. Побившись об заклад з
друзями, він
стрибає з даху і
приходить до тями тільки в лікарні. І перше, що
він бачить, – прекрасне обличчя
хірурга Анни.

13.35 Черговий янгол
14.40 Нез'ясовно,
але факт

15.40 Битва
екстрасенсiв

18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда
19.05
20.10
22.00
22.40
23.10

про зiрок
Черговий янгол
Зiрковий ринг
«Вікна»-новини
Зiрковий ринг
Т/с «Доктор Хаус»

07.10
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
09.55
10.30
11.45
12.45
13.55
14.30
14.45
14.50
15.50
15.55
17.55
19.00
19.15
19.35
19.55
20.40
21.45
22.50
00.00

Т/с «Шина»
Kids'Time
М/с «Умiлець Меннi»
Kids'Time
Пiдйом
М/с «Губка Боб
Квадратнi штанцi»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Очевидець.
Найкумеднiше вiдео
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Молодята»
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
М/с «Аладдiн»
М/с «Губка Боб
Квадратнi штанцi»
Teen Time
Т/с «Полювання на
монстрiв»
Teen Time
Т/с «Кадети»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Молодята»
Т/с «Воронiни»
Шури-амури
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
Т/с «Купiдон»

Полювання на
вбивцю-8»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i
порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI. ЛасВегас-10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.35 Т/с «Херувим»
15.30 Х/ф «Строгови». 1 с.
16.50 Х/ф «Смерть
фiлателiста» W
18.30, 02.45 Речовий доказ
00.00 Х/ф «Вiртуальний
шторм» Y
03.15 Агенти впливу
ТЕТ

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»

10.45, 19.30 Т/с «Дєтка»
11.40 Iнтуїцiя
12.35, 19.00 Одна за всiх
13.05 Т/с «Моя прекрасна
няня»

14.10 Дiм-2
16.05 У ТЕТа тато!
16.35, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.05, 22.05 Т/с «Унiвер.
Нова общага»

18.30 БарДак
22.30 Т/с «Щоденники
Темного-2»

23.10 Т/с «Притулок»
00.10 Т/с «Секс i мiсто»
00.40 Т/с «Надприродне»

«Слiд»

09.10 Т/с «Охоронець-2»
11.00, 21.30 Т/с
«Подружжя»

12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 05.20 Т/с «Ведмежий
кут»

15.35, 02.25 Щиросерде
зiзнання

16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»

00.30 Х/ф «Еван

Всемогутнiй» Y

03.00 Т/с «Жити будете!»
ФУТБОЛ
07.05, 14.10, 17.00, 20.55
Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
08.10 «Арсенал» –
«Ньюкасл»
10.15 Чемпiонат України.
«Оболонь» –
«Олександрiя»
12.15 Футбольний уїк-енд
13.25, 18.00 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
15.10 Futbol Mundial
15.40, 22.45 Футбол News.
Live
16.00, 19.55 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
21.55 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» –
«Евертон»
01.05 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Шахтар»
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16:50 «УВАГА! ВСІМ ПОСТАМ...»

22:25 «СФЕРА»

00:00 «МІЛЬЙОН РОКІВ ДО НАШОЇ ЕРИ –2»

00:30 «ГЕНРІ І ДЖУН»

НТН

ICTV

НТН

УКРАЇНА

Колишній десантник Віктор
Кольцов, який тільки вступив у
ряди радянської міліції, помічає
чоловіка, в якому він впізнає небезпечного злочинця. Молодий
боєць намагається його затримати.

На дні Тихого океану знаходять
гігантський космічний корабель.
Група легко проникає у прекрасно збережений корабель і з подивом виявляє написи англійською мовою. Що це? Американський космічний корабель...

Уявний острів у синьому Егейському морі. Химерні покручені
скелі. А далі – таємничий первісний, зелений ліс. На півдні від
нього – поселення з хижамивуликами. Його мешканці – народ із веселими звичаями...

Історія про письменника Генрі
Міллера і його дружину, яка володіє якоюсь темною чуттєвістю,
побачена очима Анаіс Нін, з якою
у Міллера був короткий, але
пам'ятний любовний зв'язок.

ПЕРШИЙ
07.40 Глас народу
07.45 Тема дня
07.50 Заголовки
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20 Уряд на зв'язку з
громадянами

09.45 Легко бути жiнкою
10.55 В гостях у Д. Гордона
11.45, 20.55 Офiцiйна
хронiка

11.50 Euronews
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.35 Дiловий
свiт
12.30 Наша пiсня
13.30 Х/ф «Вогнянi версти»
15.00 Парламентськi
слухання у Верховнiй
Радi України
18.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.00, 03.15 Досвiд
20.35 Про головне
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений
виклик
21.40 Свiт спорту
21.50, 04.50 Iспит для
влади
22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки

ІНТЕР
05.30 Т/с «Виклик-3»
07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»

10.05 Т/с «Острiв
12.00
12.15
12.40
13.25
14.15
15.15
16.05
18.00
18.10
19.05
20.00
20.25
20.30
22.25
00.30
01.00
01.25
01.30

непотрiбних людей»
Новини
Знак якостi
Детективи
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Т/с «Свати-4»
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Т/с «По гарячих
слiдах»
Парк автомобiльного
перiоду
Подробицi
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Алфi» X

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.55

11.55
12.55
13.50
14.45
15.45
17.00
17.40
18.40
19.30
20.15
20.50
21.50
22.45
23.50
00.05
00.40
01.40
02.25
03.15

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Т/с «Клон-2»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Знiмiть це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Т/с «Пончик Люся»
Давай одружимось
Мiняю жiнку-4
ТСН. Особливе
Сiмейнi мелодрами-2
Не бреши менi-3
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
«Грошi»
Пекельна кухня-2
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Одержимий»
Давай одружимось
Не бреши менi-3
Мiняю жiнку-4

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
05.35 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.25 Анекдоти

СТБ
05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний
детектив

07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
10.00 Неймовiрна правда
про зiрок

11.00 ВусоЛапоХвiст
11.45 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...» W
З таким дивним
проханням звернулася молода
жінка до випадкового перехожого на пероні
вокзалу одного з
курортних містечок. Як не дивно,
незнайомець погодився і тим самим втягнув себе
у вир комічних і
безглуздих ситуацій...

по–українськи

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти
по–українськи

13.15 Т/с «Таємницi
слiдства»
Т/с «Брат за брата»
Т/с «Менти»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Брат за брата»
Факти. Пiдсумок
Х/ф «Сфера» Y
Надзвичайнi новини
Х/ф «Вбивцявiртуоз» Y
04.05 Факти
04.35 ПроЦiкаве
04.45 Свiтанок

14.15
16.30
18.45
19.20
19.25
20.10
22.10
22.25
01.30
02.20

13.40
14.40
15.40
18.00
18.10
19.05
20.10
22.00
22.40
23.10
00.10

Черговий янгол
Нез'ясовно, але факт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Черговий янгол
Кулiнарна династiя
«Вікна»-новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»

НОВИЙ
05.15 Т/с «Шина»
05.50 Kids'Time
05.55 М/с «Умiлець Меннi»
06.40 Kids'Time
06.45 Пiдйом
06.50 М/с «Губка Боб

07.10
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
10.00
14.20
14.45
15.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
19.35
19.55
20.40
21.45
22.30
23.35

Квадратнi штанцi»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Очевидець.
Найкумеднiше вiдео
Профiлактика
М/с «Губка Боб
Квадратнi штанцi»
Т/с «Полювання на
монстрiв»
Teen Time
Т/с «Нереальна
iсторiя»
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Молодята»
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
Т/с «Купiдон»

НТН
08.35, 19.00, 23.30, 02.05,
04.40 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS.

УКРАЇНА
07.10, 17.10, 19.15, 03.50

Полювання на
вбивцю-8»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i
порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI. ЛасВегас-10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.40 Т/с «Херувим»
15.35 Х/ф «Строгови». 2 с.
16.50 Х/ф «Увага! Всiм
постам...» W
18.30, 05.35 Правда життя
00.00 Х/ф «Мiльйон рокiв
до нашої ери-2» Y
02.35, 03.15 Речовий доказ

«Єфросинiя.
Продовження»
08.30, 14.00, 20.15 Т/с
«Слiд»
09.10, 21.30 Т/с
«Подружжя»
12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 05.20 Т/с «Ведмежий
кут»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»
00.30 Х/ф «Генрi i Джун»

ТЕТ
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка»
11.40 Iнтуїцiя
12.35, 19.00 Одна за всiх
13.05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.10 Дiм-2
16.05 У ТЕТа тато!
16.35, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.05, 22.05 Т/с «Унiвер.
Нова общага»
18.30 БарДак
22.30 Т/с «Щоденники
Темного-2»
23.10 Т/с «Притулок»
00.10 Т/с «Секс i мiсто»

ФУТБОЛ
08.10 «Лiверпуль» –
«Евертон»
10.15 Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру
10.45 «Iллiчiвець» –
«Шахтар»
12.40 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
13.45 Чемпiонат Нiмеччини.
«Аугсбург» –
«Борусiя»
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 «Бетис» – «Реал»
18.00 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
19.00 «Арсенал» –
«Ньюкасл»
21.00 «Один на один з
Гамулою». О. Заваров
22.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Расинг» –
«Барселона»

Подiї. Спорт

07.15, 18.00 Т/с
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11:30 «ТАТО НАПРОКАТ»

17:10 «У КВАДРАТІ 45»

22:25 «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»

00:30 «АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»

СТБ

НТН

ICTV

УКРАЇНА

Ірина, бізнес-вумен, одна виховує 10-річного сина Кирила. І
все начебто добре: є гроші,
квартира у центрі, син навчається у коледжі. Але хлопчикові
катастрофічно не вистачає
батька...

Недалеко від кордону розташувалася авіаційна база з охорони
лісу. Команда парашутистів-пожежників вилетіла на гасіння
пожежі. Новенький Валентин
Волгін виявив нерішучість і запізнився зі стрибком.

Зі смертю коханої дружини у
життя Ладлоу входить темна,
нещадна й відчайдушна порожнеча. Він змушений діяти, коли
його ж друзі-соратники звинувачують його у вбивстві.

Президент США, вдівець і батько
12-річної дочки, закохується у
захисницю навколишнього середовища і починає до неї залицятися. Ситуацією скористається його політичний суперник
у передвиборчій кампанії.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25 Про головне
09.55, 02.30 Книга.ua
10.15 Легко бути жiнкою
10.55, 03.45 Здоров'я
11.45, 20.55 Офiцiйна

08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

хронiка

11.50, 15.10 Euronews
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.35 Дiловий
свiт

12.25, 02.50 Аудiєнцiя.

12.00
12.15
12.40
13.25
14.15
15.15
16.05
18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30
22.25
00.30
01.15
01.40
01.45
03.10
04.00
05.05

06.45
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.55
11.55
12.55
13.50
14.45
15.45
17.00
17.40
18.40
19.30
20.10
20.40
21.40
23.05
23.20
23.55
01.00
01.55
02.10
03.00
04.00
04.45

ICTV
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Т/с «Клон-2»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Знiмiть це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Т/с «Пончик Люся»
Давай одружимось
Мiняю жiнку-4
ТСН. Особливе
Сiмейнi мелодрами-2
Не бреши менi-3
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Я люблю Україну
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Одержимий»
Знiмiть це негайно
ТСН
Не бреши менi-3
Мiняю жiнку-4
Т/с «Пончик Люся»
Т/с «Одержимий»

05.15
05.30
06.25
06.35
06.40
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.40
12.45
12.55
13.00
13.45
14.45
16.45
18.45
19.20
19.25
20.10
22.10
22.25
00.55
01.50
02.00
04.10
04.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Утриматись у крiслi
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Менти»
Анекдоти
по–українськи
Факти. День
Спорт
Анекдоти
по–українськи
Т/с «Таємницi
слiдства»
Т/с «Брат за брата»
Т/с «Менти»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Брат за брата»
Факти. Пiдсумок
Х/ф «Королi
вулиць» Y
Надзвичайнi новини
Спорт
Х/ф «Сфера» Y
Факти
Свiтанок

НОВИЙ

07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Неймовiрна правда
10.00
11.30
13.35
14.35
15.35
18.00
18.10
19.05
20.10
22.00
22.40
23.55
00.55

про зiрок
ВусоЛапоХвiст
Х/ф «Тато напрокат»
Черговий янгол
Нез'ясовно, але факт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Черговий янгол
Холостяк-2
«Вікна»-новини
Холостяк-2
Холостяк-2. Як вийти
замiж
Т/с «Доктор Хаус»
У результаті аварії Хаус отримує
травму голови,
яка призводить
до часткової амнезії. Він
пам’ятає, що
один з пасажирів
небезпечно хворий, і перед аварією він встиг поставити йому діагноз, але не
пам’ятає хто
він...

01.45 Т/с «Комiсар Рекс»
03.15 «Вікна»-спорт
03.25 Т/с «Казус
Кукоцького»

08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Очевидець.
09.55
10.30
11.35
12.40
13.50
14.25
14.40
14.45
15.40
15.45
16.50
17.55
19.00
19.15
19.35
19.55
20.40
21.45
22.50
23.55
01.00
01.15
01.25
01.30
02.10
02.15
03.05

Найкумеднiше вiдео
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Молодята»
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
М/с «Аладдiн»
М/с «Губка Боб
Квадратнi штанцi»
Teen Time
Т/с «Полювання на
монстрiв»
Teen Time
Т/с «Нереальна
iсторiя»
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Молодята»
Т/с «Воронiни»
Стороннiм В...
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
Т/с «Купiдон»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Нiкiта»
Зона ночi
Микола Лисенко
Зона ночi

НТН

УКРАЇНА

08.35, 19.00, 23.30, 01.30,
03.55 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS.

08.30, 14.00, 20.15 Т/с

Полювання на
вбивцю-8»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i
порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI. ЛасВегас-10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.40 Т/с «Херувим»
15.40 Х/ф «Строгови». 3 с.
17.10 Х/ф «У квадратi 45»
18.30 Легенди карного
розшуку
00.30 Покер. Million Dollar
Challenge
02.00 Речовий доказ
02.55 Агенти впливу
ТЕТ

07.05, 08.30 Мультик з

Лунтиком
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.45, 19.30 Т/с «Дєтка»
11.40 Iнтуїцiя
12.35, 19.00 Одна за всiх
13.05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.10 Дiм-2
16.05 У ТЕТа тато!
16.35, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.05 Т/с «Унiвер. Нова
общага»
18.30 БарДак
22.30 Т/с «Щоденники
Темного-2»
23.10 Т/с «Притулок»
00.10 Т/с «Секс i мiсто»

«Слiд»

09.10, 21.30 Т/с
«Подружжя»

12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 05.20 Т/с «Ведмежий
кут»

15.35, 02.40 Щиросерде
зiзнання

16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»

00.30 Х/ф «Американський
президент» Y

03.05 Т/с «Жити будете!»
ФУТБОЛ
08.15 «Бетис» – «Реал»
10.15, 19.45 «Металург» –
«Металiст»

13.00 Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру

13.30, 14.30, 01.15, 02.15
Футбол Live

14.00 Жеребкування 1/4
фiналу кубку України

15.00, 02.45 Футбол: Прикро
та кумедно

15.10 «Один на один з
Гамулою». О. Заваров

15.40, 22.50 Футбол News.
16.00 Журнал УЄФА Євро2012

16.30 «Лiверпуль» –
«Евертон»

18.45 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру

21.45, 04.15 Чемпiонат
Нiмеччини. Огляд туру

ЧЕТВЕР

Країни вiд А до Я
12.55 Крок до зiрок.
«Євробачення»
13.45 Х/ф «Витiвки в
старовинному дусi»
15.00, 18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.55 Х/ф «Особливо
важливе завдання»
19.05 Обережно, модерн!
19.40 Концерт «З
посмiшкою про
головне»
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений
виклик
21.40 Свiт спорту
21.50, 04.55 Концерт «35
рокiв гурту «Кобза»
22.35 After Live
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

10.05

Новини
З новим ранком
Новини
З новим ранком
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Новини
Знак якостi
Детективи
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Т/с «Свати-4»
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Т/с «По гарячих
слiдах»
Розбiр польотiв
Подробицi
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Перший
пострiл» Y
Д/ф
«Суперспорудження
стародавнього часу»
Д/ф «Полум'яний
рейс. Як це було»
Знак якостi

1+1

qrjlprfpoojl
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21:45 «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»

22:10 «НІНДЗЯ-ВБИВЦЯ»

23:35 «ТРИНАДЦЯТЬ»

00:00 «88 ХВИЛИН»

1+1

ICTV

1+1

НТН

Лондонський маніяк, обравши
собі для перших шпальт таблоїдів звучний псевдонім Бліц і
озброївшись молотком, виходить на вулиці. І тепер герою доведеться себе рятувати, він намагається зупинити вбивцю...

Рейзо – один з найнебезпечніших вбивць-ніндзя у світі. Ще
дитиною його перетворили на
професійного вбивцю члени
клану «Озуну». Після вбивства
свого друга кланом «Озуну», він
втікає від своїх.

Головний герой, молодий і наївний Вінс, випадково дізнається про швидкий спосіб розбагатіти. Нікчемна справа – з
точністю виконати інструкції,
які прийдуть поштою у смугастому конверті...

Професор коледжу підробляє у
ФБР психіатром. Несподівано
він отримує повідомлення про
те, що буде убитий через 88
хвилин. Професору доведеться
пустити у справу всі свої знання
і досвід, щоб врятувати життя.

ПЕРШИЙ
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Д/ф «Альбiна
Дерюгiна. Традицiя
перемог»
09.55 Легко бути жiнкою
10.35 Школа юного
суперагента
10.55 Вiра. Надiя. Любов
11.45 Офiцiйна хронiка
11.50, 15.15 Euronews
12.00 Новини
12.10, 21.20 Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
12.55 Околиця

ІНТЕР
05.30 Т/с «Виклик-3»
07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення

10.05

13.30, 16.20, 02.30
Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт
15.00, 18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.05 Оновлене мiсто
17.35 Наша пiсня
18.15 221. Екстрений
виклик
18.40 Шляхами України
19.00, 03.50 Мiжнародний
турнiр iз художньої
гiмнастики «Кубок
Дерюгiної»
21.15 Плюс-мiнус
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.00 Пiдсумки

12.00
12.15
12.40
13.25
14.15
15.15
16.05
18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30
22.30
01.50
03.10
03.35
04.40

Мухтара-2»
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Новини
Знак якостi
Детективи
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Т/с «Свати-4»
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Велика полiтика
Х/ф «У павутинi» X
Подробицi
Д/ф «Покер 45.
Черчiлль, Рузвельт,
Сталiн»
Знак якостi

1+1
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.55

11.55
12.55
13.50
14.45
15.45
17.00
17.40
18.40
19.30
20.15
21.45
23.35
01.30
03.00
03.30
04.20
05.20

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Т/с «Клон-2»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Знiмiть
це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Т/с «Пончик Люся»
Давай одружимось
Мiняю жiнку-4
ТСН. Особливе
Сiмейнi мелодрами-2
Не бреши менi-3
ТСН
Добрий вечiр
Х/ф «Без
компромiсiв» Y
Х/ф «Тринадцять» X
Х/ф «Монстри»
ТСН
Не бреши менi-3
Мiняю жiнку-4
Т/с «Пончик Люся»

ICTV
05.35 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.25 Анекдоти

12.45
12.55
13.00
13.15
14.15
16.30
18.45
19.20
19.25
20.10
22.10
00.10
01.10
01.20
02.10
02.45
02.55

по–українськи
Факти. День
Спорт
Анекдоти
по–українськи
Т/с «Таємницi
слiдства»
Т/с «Брат за брата»
Т/с «Менти»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Брат за брата»
Х/ф «Нiндзявбивця» Y
Голi та смiшнi
Спорт
Т/с «Пiд прикриттям»
Факти
Олiмпiляпи
Свiтанок

СТБ
07.50 Х/ф «Будьте моїм

НОВИЙ
06.50 М/с «Губка Боб

чоловiком...» W

09.45 Т/с «Жiнка бажає
знати»
17.50 «Вікна»-новини
18.00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю» W
Блискуча ексцентрична комедія.
Інженер-винахідник Трофимов
сконструював і
запустив машину
часу, яка миттєво
перенесла Жоржа й управдома
у терем Івана
Грозного, а великого царя – у
квартиру інженера. Мандрівним у
часі довелося несолодко, але нам
від цього стає не
менш весело!

20.00 Танцюють всi!
Повернення героїв

22.00 «Вікна»-новини
22.40 Танцюють всi!
Повернення героїв

23.55 Х/ф «Тато
напрокат» W

01.50 «Вікна»-спорт
02.00 Т/с «Казус

07.10
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
09.55
10.30
11.35
12.40
13.45
14.20
14.40
14.45
15.45
16.50
17.50
19.00
19.15
19.35
21.45
23.45
00.50
01.40
01.55

Кукоцького»
03.30 Нiчний ефiр

Квадратнi штанцi»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Очевидець.
Найкумеднiше вiдео
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Молодята»
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
М/с «Аладдiн»
М/с «Губка Боб
Квадратнi штанцi»
Teen Time
Т/с «Полювання на
монстрiв»
Т/с «Нереальна
iсторiя»
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Свiтлофор»
Пакуй валiзи
Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
Т/с «Купiдон»
Репортер
Спортрепортер

УКРАЇНА
НТН
08.35, 19.00, 23.45, 02.10, 07.10, 17.10, 19.15, 03.50
Подiї. Спорт
04.35 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS. Полювання 07.15, 18.00 Т/с

10»
Т/с «Детективи»
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Херувим»
Х/ф «Строгови». 4 с.
Х/ф «Вiдплата»
Х/ф «За загадкових
обставин» W
Х/ф «Рейдер»
Х/ф «88 хвилин» Y
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови

«Єфросинiя.
Продовження»
08.15, 14.00 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Подружжя»
12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 05.20 Т/с «Ведмежий
кут»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
20.15 Т/с «Охоронець-2»
00.10 Х/ф «Я тебе
обожнюю» W
02.00 Тiльки один
02.45 Ласкаво просимо

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як
06.15 Домашнiй ресторан
07.05, 08.30 Мультик з
Лунтиком
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.45 Т/с «Дєтка»
11.40 Iнтуїцiя
12.35, 19.00 Одна за всiх
13.05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.05 Дiм-2
16.00 У ТЕТа тато!
16.30, 20.00 Т/с «Унiвер»
18.30 Даєш, молодь!
22.00 Теорiя зради
23.00 Т/с «Притулок»
00.00 Т/с «Секс i мiсто»

ФУТБОЛ
08.10 «Мiлан» – «Лечче»
10.20, 01.05 Д/ф
«Претенденти Євро2012». Португалiя
10.45 «Лiверпуль» –
«Евертон»
13.45 «Расинг» –
«Барселона»
15.40, 22.15 Футбол News.
16.00 «Арсенал» –
«Ньюкасл»
18.00, 02.00 Чемпiонат
Iталiї. Передмова до
туру
18.30, 20.55 Футбол Live
18.55 «Зоря» – «Кривбас»
21.25 «Хоффенхайм» –
«Штутгарт»
23.25, 02.30 Чемпiонат
Iспанiї. Передмова до
туру
23.55 Futbol Mundial

на вбивцю-8»

10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00 Т/с «CSI. Лас-Вегас12.00
12.40
13.35
15.35
16.50
19.30
21.50
00.00
02.40
03.35
05.05
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19:30 «СКАРБ НАЦІЇ. КНИГА ТАЄМНИЦЬ»

21:50 «9 РОТА»

23:30 «ГРІМ У ТРОПІКАХ»

00:00 «МІСТО ТЕРОРУ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Мисливець за скарбами Бен
Гейтс виявляє таємницю, розгадка якої може привести до
перегляду всієї історії США. Він
відправляється на пошуки зниклих 18-ти сторінок зі щоденника Джона Вілкса.

Фільм заснований на реальних
подіях. 9-та рота була чи не найбільш легендарним підрозділом
Радянської армії в Афганістані.
Багато хто називав її «штрафною
ротою». Але саме звідти вийшла
найбільша кількість героїв.

У реальних джунглях проходять
зйомки суперблокбастера
за участю великих зірок, серед
яких: крутий герой бойовиків,
майстер туалетного гумору,
чорношкірий репер Альпа
Чіно.

Заслуживши кепську репутацію
непередбачуваного стрілка, поліцейський потрапляє у спецгрупу SCAR, яка очищає суспільство
від найнебезпечніших злочинців
будь-якими засобами, незважаючи на закони і мораль.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.10 Мультфiльм
06.30 Свiт православ'я
07.15, 23.25 Ера здоров'я
07.40 Кориснi поради
08.00, 09.30 Шустер-Live
09.15 Школа юного

05.10 Парк автомобiльного

суперагента

12.00, 02.30 After Live
12.20 Секрети успiху
12.50 Козирна unreal part-

08.25
09.00
10.00
10.40
11.35
13.25
17.50

2011

13.25, 14.40, 02.50, 03.40
Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
14.25 Зелений коридор
15.40, 17.50 Футбольний
код
15.55 Футбол. ЧУ. Прем'єрлiга. «Шахтар»
(Донецьк) –
«Чорноморець»
(Одеса)
16.45 У перервi:
Футбольний код
18.05 Наше Євро
18.30 Золотий гусак
19.05 Ювiлейний вечiр
А. Демиденка
20.50 Кабмiн: подiя тижня
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Зворотнiй зв'язок
21.30 Зiрки гумору
22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Експерт на зв'язку

18.50
20.00
20.30
22.25
00.55

перiоду
Городок
Орел i Решка
Україно, вставай!
Вирваний iз натовпу
Найрозумнiший
Т/с «З iншого боку
вовкiв»
Свати-5. Життя без
гриму
Розсмiши комiка
Подробицi
Концерт «Вечiрнiй
квартал»
Х/ф «Залiзна
людина» Y
Х/ф «Iствiкськi
вiдьми» Y
Три сучасні відьми сумують за
своїм ідеальним
чоловіком у маленькому містечку Нової Англії.
Дамочки вирішують почаклувати і
викликати Диявола. У результаті їх експериментів на вулицях міста з’являється
незнайомець...

02.55 Подробицi
03.25 Д/ф «Покер 45.
Черчiлль, Рузвельт,
Сталiн»

1+1

ICTV

06.15 М/с «Смурфи»
07.10 Справжнi лiкарi-2
08.05 Свiтське
09.05
10.10
10.35
11.00
13.50
15.35
17.30

життя
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Тiмон
i Пумба»
М/с «Тiмон
i Пумба»
Голос країни-2. Нова
iсторiя
Я люблю
Україну
Добрий вечiр
Х/ф «Книга
майстрiв» W

Давним-давно,
коли богатирі ходили по землі, а в
лісах мешкали
небачені звірі,
жив-був в одному
селі Іванко-сирота. І сталося так,
що саме з Іваном
було пов’язане
давнє пророцтво, від якого залежала доля
всього світу.

19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Якби я була
цариця» W

00.00 Х/ф «Без

компромiсiв» Y
01.45 Х/ф «Тринадцять» X
03.15 Х/ф «Вiр i Зара.
Iсторiя
кохання»

СТБ

04.10 Факти
04.45 Iнший футбол
05.15 Х/ф «Лепрекони».
05.20
08.30
09.15
09.40
10.00
10.25
11.20

1, 2 с.
Свiтанок
Бережись автомобiля
Козирне життя
Люди, конi, кролики...
та домашнi ролики
ЄвроФуд-2012
Квартирне питання
Х/ф «Дочка якудзи»
Десятирічна Юріко – донька впливового якудзи
Таціо Ямада, якого бояться всі, а
він боїться за
доньку. Поруч з
Юріко завжди
пильна охорона.
Одного прекрасного дня у Ямади
виникають труднощі і дочку відправляють до
Риму...

13.30
14.30
15.30
16.30
18.45
18.55
19.00
20.55
21.50

Стоп-10
Провокатор
Максимум в Українi
Т/с «Зниклi»
Факти. Вечiр
Спорт
Т/с «Зниклi»
Наша Russia
Х/ф «9 рота» Y

НОВИЙ

05.55 Х/ф «Розiграш» W
07.40 Караоке
на Майданi

08.40 Снiданок
08.50 Їмо вдома
09.55 Кулiнарна
династiя

12.15 Зiрковий ринг
14.50 Холостяк-2
18.00 Холостяк-2. Як вийти

замiж
19.00 Україна
має талант!-4
21.45 Х/ф «Iван Васильович
змiнює
професiю» W
23.45 Х/ф «Бруднi
танцi» Y
17-річна Френсіс, на прізвисько
Бебі, проводячи
канікули з батьками у курортному готелі, знайомиться з Джоні,
гарним танцюристом. «Брудні
танці» у стилі
ритм-енд-блюз
немов зачарували Бебі і стали
початком її дорослішання.

01.50 Т/с «Казус
Кукоцького»
03.20 Нiчний ефiр

09.00 М/с «Губка Боб
09.35
10.00
10.45
11.45
12.50
13.55
14.55
15.45

17.30

Квадратнi штанцi»
М/с «Пiнгвiни
Мадагаскара»
Ревiзор
Аферисти
Стороннiм в...
Новий
погляд
Кухня на двох
Даєш, молодь!
Х/ф «Скубi-Ду-3.
Таємниця
починається» W
Х/ф «Iсторiя
Попелюшки» W
Сем миє підлогу
в закусочній, живе на побігеньках
у злобної мачухи і
примхливих зведених сестер.
Її мрія – вступити
до Прінстонського університету
(найкраще місце,
де майбутня
принцеса може
зустріти прекрасного принца).
А може вона його
вже зустріла?

19.30 Х/ф «Скарб нацiї.
Книга таємниць» W
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Грiм
у тропiках» Y

УКРАЇНА

НТН

06.10 Легенди бандитського 06.30, 05.45 Срiбний
Києва

07.00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

09.10 Х/ф «За загадкових
обставин» W

11.30, 01.55 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Х/ф «Рейдер»
15.00 Т/с «Захист Красiна»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-5»

23.00 Резервiсти
00.00 Х/ф «Мiсто

терору» X
03.05 Агенти впливу
04.35 Уроки тiтоньки Сови
05.15 Правда життя

ТЕТ

07.35
08.00
08.30
09.30

Малята-твiйнята
Байдикiвка
Телепузики
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
09.40 Єралаш
10.05 Одна за всiх
10.35 Т/с «Хто у домi
господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12.30 ТЕТ 2.0
13.25 Х/ф «Правда про
котiв i собак» W
15.10 Лялечка-2
16.05 Бабуни & дiдуни-2
16.35, 20.05 Т/с «Унiвер»
18.30 Х/ф «На зрадi» Y
21.35 Т/с «Унiвер. Нова
общага»
22.00 Чортицi в спiдницях
22.30 Х/ф «Юленька» Y

апельсин

07.00, 19.00, 03.15 Подiї
07.10 Подiї. Спорт
07.15, 04.20 Х/ф «Петрiвка,
38» W

09.00 Х/ф «Я тебе

обожнюю» W

11.00, 01.40, 03.35 Т/с
«Час Волкова»

14.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-7»

16.00 Х/ф «Тече рiка
Волга» W

18.00, 19.20 Т/с «Цвiт
черемшини»

22.15 Х/ф «У гонитвi за
щастям» W
ФУТБОЛ

07.45, 10.15 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

08.10 «Хоффенхайм» –
«Штутгарт»

10.00, 13.00, 15.35, 18.05,
20.45, 21.45 Футбол
News. Live

10.30 «Зоря» – «Кривбас»
12.30, 13.15, 15.25, 15.45,
17.50, 18.15, 20.25
Футбол Live

13.25 «Таврiя» –
«Арсенал»

15.55 «Шахтар» –
«Чорноморець»

18.25 «Ворскла» –
«Iллiчiвець»

20.55, 22.55 Чемпiонат
Iспанiї

01.15 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Чорноморець»
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19:00 «НЕСТРИМНІ»

20:00 «ІЗ ПАРИЖУ З ЛЮБОВ'Ю»

22:10 «СОННА ЛОЩИНА»

НТН

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Немає такого виду спорту, який
був би недоступний Сліму, Отісу,
Френку і Алексу. Але їм миліше
те, що лоскоче нерви і стимулює
викид адреналіну. Стрибнути з
мосту, впасти у море, сидячи у
вантажівці – немає проблем!

Найвеличніший в історії детектив
Шерлок Холмс разом зі своїм
вірним соратником Ватсоном
вступають у сутичку, що вимагає
неабиякої фізичної та розумової
підготовки, адже їх ворог становить загрозу для всього Лондона.

Співробітника американського
посольства приставляють до
секретного агента: разом вони
повинні виконати у Парижі надсекретну місію, про яку достеменно відомо лише те, що вона
не пов'язана з наркотиками.

За новелою В.Ірвінга «Легенда
про Сонну лощину». 1799 рік.
Інспектор нью-йоркської поліції
Ікабод Крейн розслідує низку
вбивств, які відбуваються у маленькому і похмурому селищі під
назвою Сонна лощина...

ПЕРШИЙ
06.25 Крок до зiрок
07.10 7 чудес України
07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.05 Смiшний та ще

09.30
09.50

19:45 «ШЕРЛОК ХОЛМС»

ІНТЕР
08.45 Ранкова пошта
09.30 Школа доктора
Комаровського

смiшнiший
Хто в домi хазяїн?
Крок до зiрок.
«Євробачення»
Кумири i кумирчики
Ближче до народу

10.30
10.55
11.25, 14.35, 01.30

Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт
12.25 Караоке для дорослих
13.30 Шеф-кухар країни
15.15 Королева України
16.00, 02.10 Мiжнародний
турнiр iз художньої
гiмнастики «Кубок
Дерюгiної»
19.20 Маю честь запросити
20.05 Дiловий свiт. Тиждень
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу
23.35 Концерт «Для тебе,
кохана!»
01.20 Нащадки

10.05
11.05
16.25
18.10
20.00
20.55
22.55
00.10

1+1
08.40 Марiчкин кiнозал
09.05 Лотерея «Лото-

Програма доктора Комаровського – це справжня
школа для мам і
тат, які хочуть бути розумними
батьками. Кожен
випуск присвячений одному з питань дитячого
здоров’я: правильне харчування для дитини,
проблема спільного сну і т.д.

10.10
10.35
11.00
11.25
12.25
13.05

Недiля з «Кварталом»
Т/с «Свати-4»
Вечiрнiй квартал
Т/с «В очiкуваннi
кохання»
Подробицi тижня
Т/с «В очiкуваннi
кохання»
Що? Де? Коли?
Х/ф «Дiвчата мрiї»

22.45
23.10

17.30

19.30
20.15

23.40
01.35

Забава»
М/с «Тiмон i Пумба»
М/с «Тiмон i Пумба»
Дикi i смiшнi
Хованки
Я так живу
Х/ф «Якби я була
цариця» W
Футбол. ЧУ.
«Динамо» (Київ) –
«Днiпро»
(Днiпропетровськ)
ТСН-Тиждень
Голос країни-2. Нова
iсторiя
Т/с «Iнтерни»
Голос країни-2. Нова
iсторiя
Свiтське життя
Х/ф «Злодiї» Y

Алекс вже з юних
років вчиться
красти: разом з
матір’ю вони займаються крадіжкою гаманців,
наручних годинників у метро і
т.п. Одного разу
матір заарештовують і він залишається один.
За 10 років він
виходить із сирітського притулку і намагається
вести нормальне
життя.

Вокальне тріо з
Чикаго на огляді
«молодих талантів» в Нью-Йорку
привертає увагу
професійного
продюсера, який
пропонує дівчатам спокусливий
контракт і бере їх
під свою опіку.

02.20 Подробицi тижня
03.05 Х/ф «Дiвчата мрiї»

ICTV
06.15 Факти
06.40 Мультфiльми
07.00 Квартирне питання
07.55 ЄвроФуд-2012
08.20 Анекдоти

08.55
09.40
11.30
11.55
12.20
12.25

по–українськи
Т/с «Рюрики»
Х/ф «Дочка якудзи»
Козирне життя
Iнший футбол
Спорт
Х/ф «В останню
мить»
У скромного бухгалтера таємні
незнайомці викрадають дочку.
Обіцяючи розправитися з дівчинкою, вони вимагають виконання однієї умови. Батько дівчинки повинен
застрелити члена
уряду. На все це
у нього вьогонавсього
дев’яносто хвилин.

14.35
18.45
19.45
22.10
00.15
01.15
03.40
03.55
04.30

Т/с «Зниклi»
Факти тижня
Х/ф «Шерлок Холмс»
Х/ф «Сонна
Лощина» Y
Голi та смiшнi
Х/ф «9 рота» Y
Iнтерактив. Тижневик
Олiмпiляпи
Свiтанок

СТБ
05.05 Нашi улюбленi
мультфiльми

07.20 Х/ф «Бiле сонце
пустелi» W

09.05 Снiданок
09.15 Їмо
вдома

11.05 Неймовiрнi iсторiї
кохання

12.05 Караоке
на Майданi

13.05 Х/ф «Танцiвник
диско» W

Хлопчик з вулиці
став зіркою диско, але не забув
старих образ. Він
їде в рідне місто,
щоб помститися
лиходіям за своє
нещасне дитинство. Але все летить під три чорти, коли Джиммі
усвідомлює, що
закохався в дочку свого головного ворога.

16.10 Україна має
19.00
21.15
01.15
02.10
03.30

талант!-4
Битва
екстрасенсiв
Х/ф «Найкраще лiто
нашого життя» W
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Х/ф «Бiле сонце
пустелi» W
Нiчний
ефiр

НОВИЙ
05.10 Т/с «Шина»
05.50 Клiпси
06.05 Неймовiрнi iсторiї

07.45
08.00
08.25
09.00
09.35
09.55
11.10
12.55
14.05
15.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00
01.45
01.50
02.35
02.40
02.55
03.10
03.25
03.30
04.15
04.20
04.55

Рiплi
Церква Христа
Запитайте у лiкаря
Даєш, молодь!
М/с «Губка Боб
Квадратнi штанцi»
М/с «Пiнгвiни
Мадагаскара»
Топ-100
Хто зверху?
Шури-амури
Пiраньї
Пакуй валiзи
Файна
Юкрайна
Х/ф «Шопо-коп» W
Х/ф «Із Парижу з
любов'ю» Y
Люди ХЭ
Х/ф «Олiгарх» Y
Спортрепортер
Т/с «Молодi
мушкетери»
Зона ночi
Майстер музи
Нiмфея кандiда
Суперники
Зона ночi
Десята
муза в Українi
Зона ночi
Неймовiрнi iсторiї
Рiплi
Зона ночi

УКРАЇНА
НТН
06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.30 Срiбний
Києва

07.40 Т/с «Захист Красiна»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 03.25 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi

апельсин

07.10 Подiї
07.30, 10.00 Х/ф «У гонитвi
за щастям» W

09.00 Ласкаво просимо
12.00, 01.20 Т/с «Час

святi»

Волкова»

14.00 Резервiсти
15.00 Т/с «Таємницi

14.00, 16.00 Т/с «Цвiт

слiдства-5»
19.00, 00.35 Х/ф
«Нестримнi»
20.50 Х/ф «Грифон» Y
22.40 Х/ф «Акули-3.
Мегалодон» Y
02.10 Речовий доказ
04.55 Уроки тiтоньки Сови
05.35 Правда життя

18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий

ТЕТ
07.35
08.00
08.30
09.30

ФУТБОЛ
08.10 «Таврiя» – «Арсенал»
10.00, 12.30, 15.10, 17.25,
20.25 Футбол News.
Live
10.25 «Шахтар» –
«Чорноморець»
12.00, 12.45, 14.50, 17.40,
19.55 Футбол Live
12.55 Чемпiонат України.
«Оболонь» –
«Волинь»
15.25 Чемпiонат Англiї.
«Вулвз» – МЮ
17.55 Чемпiонат України.
«Олександрiя» –
«Металург»
20.40, 02.55 Чемпiонат
Англiї. «Вулвз» – МЮ
22.25 Чемпiонат Iспанiї
00.45 Чемпiонат України.
«Оболонь» –
«Волинь»

Малята-твiйнята
Байдикiвка
Телепузики
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
09.40 М/ф «Дика природа»
11.05 Х/ф «Перша дочка»

W

13.00 Єралаш
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»

14.25 Чортицi в спiдницях
14.55, 19.55 Т/с «Унiвер»
16.20, 00.20 Х/ф «Весiльна
вечiрка» W

18.05, 21.55 Т/с «Унiвер.
18.30
19.25
22.20
22.50
01.55

Нова общага»
Лялечка-2
Одна за всiх
Бабуни & дiдуни-2
Х/ф «На зрадi» Y
Дурнєв + 1

черемшини»
комiтет»

19.00, 03.30 Подiї тижня
22.30 Футбольний вiкенд
23.30 Х/ф «Ментовськi
вiйни. Епiлог» W

03.00 Щиросерде зiзнання
04.00 Х/ф «Тече рiка
Волга» W
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№ 8–9, 9 березня 2012 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Слухачі 124 навчальної групи І-го факультету щиро вітають з
Днем народження заступника ректора – начальника факультету
підготовки керівних кадрів НАДПСУ ім. Богдана Хмельницького
генерал-майора ТОМКІВА Ігоря Орестовича.
На незбагненному цім світі, де на долоні все, як є
Вам День народження привітно сьогодні руку подає.
В цей день Вас щиро привітають колеги, друзі та рідня,
Здоров’я, щастя побажають і море радості щодня.
Хай залізничні магістралі мчать Вам удачі ешелони,
А сині небеса безкраї Вам сиплють зорі на погони.
А щоб чудове Ваше свято в душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас ці привітання й живіть, як мінімум, сто літ!
Колектив центру управління службою ПнРУ щиро вітає з Днем
народження заступника начальника регіонального ЦУС ПнРУ
полковника ГОЛОВКА Юрія Олексійовича та офіцера-помічника
начальника зміни групи оперативних чергових регіонального
ЦУС ПнРУ майора СТЕФАНІШИНА Віталія Віталійовича!
Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя та успіхів у службі.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля посилає зорепад
Здоров’я, мрій , любові та надії!
Рідні та близькі вітають із Днем народження старшого офіцера
відділу виховної роботи НАДПСУ майора КОВАЛЬСЬКУ
(Єрошину) Аліну Борисівну та зичать міцного здоров’я,
сімейного щастя, добробуту й успіхів!
Пусть будет полон счастья дом, в котором ты живёшь,
Пусть будет чист и ясен путь, которым ты идёшь,
Удача спутницей твоей пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь счастливая звезда!

Дружина та донька щиро вітають з Днем народження коханого
чоловіка і люблячого батька, начальника відділу "Нові Трояни"
Ізмаїльского прикордонного загону старшого лейтенанта КУЗНЄЦОВА
Кирила Володимировича!
Міцно цілуємо і обнімаємо –
Ми так з донею із святом вітаємо
Щоб вдень щастям-радістю завжди умивався,
Щоб вечір приходив, а ти не втомлявся,
Ночей щоб не було у тебе холодних,
А зранку будився в цілунках солодких!
Колектив відділу ОК ВОХОР вітає з Днем народження службовця
РОМАШЕНКА Петра Васильовича!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя, успіхів
і наснаги у великій відповідальній справі!
Від щирого серця колеги та куми вітають з Днем народження
СВЕРБІЇВ Олександра Сергійовича
та Людмилу Ільтіфатівну!
Хай здоров’я радість і достаток
Сиплються немов вишневий світ,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує вам багато літ!

Олимський Андрій
Дніпропетровська область.
Розшукується:
мешканець с. Славгород
Синельниківського р-ну
Олимський Андрій,
29.09.1996р.н., який 09.02.2012 пішов з
дому і до теперішнього часу його місце
знаходження невідомо.
Прикмети хлопця: на вигляд 15-17 років,
близько 165-170 см на зріст, міцної статури,
кругле обличчя, коротке світло-русяве
волосся, прямі брови, зелені очі.

Рідні та близькі вітають з одруженням заступника командира
корабля "Миколаїв" Севастопольського загону Морської охорони
старшого лейтенанта ЗАХАРЧУКА Дениса Володимировича і
його дружину Вікторію!
Хай доля дасть вам безліч літ щасливих
На злагоду, достаток і любов.
Хай ангела чарівні білі крила
Вас захистять від лиха і обмов!

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

СОЦДОСЛІДЖЕННЯ

Лþáий, яка чу
дова
листівка!

Чим займаються українці в Інтернеті?

Дослідження, проведене Київським міжнародним
інститутом соціології, показало, що наші співвітчизники в
основному заходять в Інтернет поспілкуватися з друзями в
соціальних мережах або по Skype, дізнатися новини, скачати
фільм чи музику.
Влас. інф.

Як зазначають соціологи, популярність в Україні всесвітньої мережі
зростає паралельно із здешевленням
послуг провайдерів. Навіть у селах
Інтернетом користуються 16,4% жителів, а враховуючи, що сільське населення становить в масштабах країни 30%, це зовсім немало. Загалом
же частка українців, які користуються Інтернетом, в лютому 2012 року
зросла до 42,8%. Це на 2,5% більше,
ніж у листопаді минулого року, і на

10,4% більше, ніж рік тому в цей період часу.
Серед причин, через які люди не
користуються Інтернетом, на перше
місце вийшло невміння користуватися комп'ютером, на що вказали
33,5%. Не знають, як користуватися
Інтернетом – 7,9%, не мають технічних можливостей підключити
Інтернет – 26,3%, користуватися Інтернетом дуже дорого для 11,6%. Нічого цікавого не знаходять для себе у
Всесвітній мережі 16%.
А от на запитання: „З якою метою
Ви відвідували Інтернет протягом
останніх шести місяців” респонден-
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ти з усієї країни дали наступні відповіді (показники стосовно всього населення України):
– спілкуватися в соціальних мережах – 29,7%;
– читати новини на порталах новин – 25,6%;
– спілкуватися з друзями або родичами за допомогою ICQ, Skype –
21,2%;
– скачувати / проглядати відео –
20,1%;
– скачувати / прослуховувати аудіо – 15,7%;
– скачувати / переглядати фотографії або картинки – 14,7%;
– вести листування електронною
поштою – 14,0%;
– читати інтернет-видання –
9,8%;
– дивитися інтернет-ТБ – 9,4%;
– скачувати або оновлювати програмне забезпечення – 8,7%;
– спілкуватися на форумах, блогах, в чатах – 7,6%;
– грати в онлайн-ігри – 7,1%;
– купувати товари через Інтернет
– 6,4%;
– слухати інтернет-радіо – 5,3%;
– поповнювати рахунок мобільного телефону – 2,9%;
– сплачувати рахунки (комунальні послуги, послуги провайдерів інтернету) – 2,2%;
– управляти банківським рахунком (інтернет-банкінг) – 1,4%;
– оплачувати товари чи послуги
електронними грошима – 1,3%.
Дослідження проведено Київським міжнародним інститутом соціології в період з 6 по 24 лютого. Методом особистого інтерв'ю опитано
2029 респондентів, які мешкають в
усіх областях України. Похибка вибірки становить 2,2%.
n
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МИТЬ РОЗРЯДКИ
– Коханий, а що ти мені подаруєш на 8 Березня?
– Ну, що-небудь таке, від душі!
– Краще б від Версаче!
* * *
Синиця – це український горобець. Жовто-блакитний і сало любить.
* * *
– Не знаю, що подарувати дружині на 8 Березня...
– А коли у неї 8 березня?
* * *
Ранок 8 Березня. Чоловік – дружині:
– Доброго ранку, кохана! Яєшню будеш?
* * *
– Сьома, я чув, що ви таки вигідно одружилися.
– Ну, як вигідно? Перший поверх, вікна у двір...
* * *
– Кохана, що тобі подарувати на 8 Березня? Вибирай, що хочеш – діамантове кольє, норкову шубу, віллу
на Французькій Рів’єрі?..
– Милий, подаруй мені лише сьогоднішній вечір і
свою любов.
– Знято! – викрикнув режисер.

Відповіді
на сканворд,
опублікований
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