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Свою біографію корабель спеціального призначення 
«Онікс» розпочав 22 роки тому як турецька 
риболовна шхуна «Baba Hasan». І міг би поборотися 
за звання найбезжальнішого винищувача 
чорноморської фауни. Але доля цього 
плавзасобу докорінно змінилася після зустрічі 
в квітні 2010 року в українській економзоні із 
КрМО «Павло Державін». 

на морСьКих рУбежах

«онікс» – проект трофейний
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22 березнЯ – вСеСвітній день водних реСУрСів 

«бориспіль»  
            зустрічає
                      піснями

3
стор.

на дозвіллі

Програма телепередач 
на 26 березня – 1 квітня 

2012 року

8-11
стор.

державний кордон України перетнуло

1,3 млн. 
осіб

 320 тис. 
транспортних засобів>

затримано за незаконне перетинання кордону

42 
особи

з них 10 
незаконних мігрантів>

вилучено

14 од.
зброї

2700 од.
боєприпасів> > 0,5 кг

нарк. речовин

затримано

на 2,6 млн. грн.
контрабандних товарів

за минУлий тиждень

ГромадСьКе об’ЄднаннЯ

В Україні створено 
Всеукраїнську громадську 
організацію ветеранів 
та співробітників 
прикордонної розвідки. 
Народження її відбулося 
під час установчого 
з’їзду, який проходив 
у Києві. Наразі триває 
підготовка документів для 
реєстрації в Міністерстві 
юстиції України 
цього громадського 
новоутворення. Сьогодні 
в гостях “Прикордонника 
України” голова 
Всеукраїнської асоціації 
ветеранів і співробітників 
прикордонної розвідки 
«Щит і меч» – Ігор ГЛОВА.  

H2O: формула життя
Воду завжди вважали джерелом усього живого. Саме 

вона слугувала середовищем довготривалої еволюції 
на нашій планеті. Проте якщо раніше людство мало 
задумувалося над використанням водних ресурсів, то 
в останні роки у всьому світі йде жвава дискусія про 
збереження води. З нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів 
„ПУ” також вирішив долучитися до обговорення даної 
проблеми.

державі – безпеку, мандрівнику – комфорт – це  одні з головних функцій 
прикордонників, особливо в контексті підготовки до Євро-2012. Час вимагає 
від охоронця рубежу бути партнером учасникові міжнародного руху, проте 
такого бонусу від партнерів пасажири кількох авіарейсів аж ніяк не очікували. 
в залі прильоту їх зустрічав відомий співак віталій КозловСьКий в оточенні 
десятків прикордонників з академічного ансамблю пісні та танцю державної 
прикордонної служби України. 

“щит і меч” прикордонних розвідників
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Уже з травня збільшать пенсії майже 9 
мільйонам пенсіонерів, доплати до пенсій 
для членів сімей померлих інвалідів війни, 
до 42% підвищать прожитковий мінімум 
для непрацездатних осіб. З липня буде 
поетапно збільшено розмір пенсій 606-ти 
тисячам військовослужбовців, звільненим 
з військової служби. Розмір цих пенсій 
збільшиться в середньому на 165 гривень у 
місяць. Турботу влади відчують також ма-

лозабезпечені сім’ї, інваліди, інші особи, 
які потребують соціального захисту. Вод-
ночас соціальні служби працюватимуть 
краще. Головним у їх роботі стане раннє 
виявлення проблем та  вчасно  надана не-
обхідна допомога. 

Глава Уряду наголосив, що ці новації не 
стануть механічним збільшенням соціаль-
них виплат шляхом навантажень на держ-
бюджет, які б змусили вмикати друкарський 
верстат. Вони в першу чергу сприятимуть 
ліквідації перекосів і поліпшенню якості 
надання соціальних послуг і їх адресності. 
Микола Янович запевнив, що передумовою 

до змін стало те, що економічна ситуація в 
країні значно покращилася. Прем’єр під-
креслив, що протягом минулих двох років 
добробут українців поступово зростав – 
збільшувалися пенсії, зарплати, державні 
соціальні стандарти та соціальні виплати. 
Водночас реальний валовий внут рішній 
продукт збільшився приблизно на 10%, 
промислове виробництво – майже на 20%, 
обсяги перевезення вантажів – майже на 
17%, а оборот роздрібної торгівлі збільшив-
ся на чверть. В Україні збільшуються інвес-
тиції, стабільна також національна валюта. 
Об’єктивно оцінюючи ситуацію, Глава Уря-
ду висловив розуміння того, що від влади 
люди чекали більшого, адже в період кризи 
вони стали значно біднішими, втрачали ро-
боту, заробітну плату та знецінювалися за-
ощадження. 

– Період затягування пасків закінчив-
ся, нарешті створено фундамент для ре-
ального підвищення якості життя, – зая-
вив Микола АЗАРОВ на іншому зібранні, 
коментуючи соціальні ініціативи Прези-
дента. Необхідно підвищити рівень життя 
громадян, щоб представники усіх соціаль-
них груп відчули позитивний ефект від 
розвитку економіки.

Крім того, Глава Уряду підкреслив, що 
зміни до Держбюджету передбачатимуть 
механізми для стимулювання розвитку 
економіки, збільшення кількості  робочих 
місць, в першу чергу для молодих людей, 
людей передпенсійного віку та мешканців 
сільської місцевості. Також буде запрова-
джено державне замовлення на підготовку 
саме тих фахівців, які необхідні на ринку 
праці.

Прем‘єр-міністр підкреслив також, що 
Уряд спільно з Національним банком почав 
роботу над розробкою програми держав-
ного іпотечного кредитування і житлового 
будівництва. 

– Ця ініціатива є важливою не лише для 
людей, які потребують поліпшення житло-
вих умов, – кожна гривня інвестицій має іс-
тотний, мультиплікативний вплив на еконо-
міку, – підкреслив Микола АЗАРОВ.          n

2 ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

новини на міжнародній арені

Президент України віктор 
ЯнУКовиЧ відвідав з робочим 
візитом російську Федерацію. 
робота Глави держави у сусідній 
країні була насиченою подіями 
та зустрічами. Серед іншого 
віктор Федорович брав участь у 
засіданнях міждержавної ради 
Євразійського економічного 
співтовариства (ЄвразеС), де 
Україна має статус спостерігача, а 
також спілкувався з керівництвом 
сусідніх країн. 

www.president.gov.ua 

Перед поїздкою у Москву Президент 
України поділився своїм баченням спів-
праці з міждержавними об’єднаннями, 
утвореними по сусідству з нашою краї-
ною в інтерв’ю «Російській газеті». Щодо                         
ЄврАзЕС Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, 
що сьогодні ми придивляємося до цього 
економічного утворення. Щодо формату 
спів праці з ним можна буде говорити лише 
після того, як будуть видні перші результати 
цього співтовариства, чітко зрозуміла кінце-
ва мета нашої взаємодії, яка також має від-
повідати національним інтересам України. 

Позитивну оцінку процесам на кордоні з 
Росією Президент України дав під час зустрі-
чі з Прем’єр-міністром Російської Федерації 
Володимиром ПУТІНОМ. „Прикордонні ра-

йони України й Росії достатньо вже об’єднали 
і для прикордонної торгівлі, і для створення 
умов для наших громадян для перетину кор-
дону”, – сказав Віктор ЯНУКОВИЧ. 

Водночас Президент України висловив 
упевненість у необхідності подальшого по-
силення міжрегіонального співробітництва 
та загалом співпраці між двома державами. 
Зокрема, він наголосив на необхідності 
проведення Міждержавної комісії та під-
писання цілого пакету документів, що б 
створило умови для розвитку економік на-
ших країн.

Одним із важливих питань у взаємо-
дії з Російською Федерацією є договірно-
правове оформлення спільного кордону. У 
згаданому інтерв’ю «Російській газеті» Віктор                                                                                                                             
ЯНУКОВИЧ сказав: «Ми вже впритул на-
близилися до ухвалення рішення щодо розме-
жування Керченської протоки». Глава Держави 
підкреслив, що вирішення цих питань забез-
печить цивілізовані міждержавні відносини. 
„Не маючи, приміром, кордонів, держави не 
можуть існувати, ми зобов’язані були вико-
нати цю роботу, і ми її фактично виконали”,–                                                                                                                               
наголосив Президент.                                                  n

для поглиблення співпраці

із тУрботою Про людей

Час послабляти паски
на початку квітня Кабінет міністрів України планує подати на розгляд 

верховної ради проект змін до держбюджету. документ врахує всі 
аспекти соціальних ініціатив Президента, зокрема, збільшення пенсійних 
виплат, соцвиплат малозабезпеченим родинам, будуть також закладені 
кошти на компенсації вкладникам ощадбанку СрСр. Про це під час 
“Години Уряду” у верховній раді України заявив Прем’єр-міністр України 
микола азаров.

n охочих 
багато – квитків 
6 тисяч

Не менше шести тисяч 
російських уболівальників 
зможуть підтримати збірну Росії 
на матчах фінальної частини 
Євро-2012. Таку квоту спільно 
з УЄФА визначив Російський 
футбольний союз (РФС). 
Загалом майже 28 тисяч росіян 
подали заявки на конкурс з 
національної квоти. В РФС довго 
обговорювали з УЄФА кількість 
пакетів квитків для російської 
сторони та в підсумку зійшлися 
на шести тисячах пакетів. Дві 
тисячі виділено організованим 
фан-об’єднанням, ще дві тисячі 
– тим, хто надіслав заявки, але 
не входить у фан-клуби. І дві 
тисячі пакетів – “football family”, 
куди входять усі російські клуби, 
РФПЛ, комітети, комісії РФС, 
профспілки тощо. Дані про всіх 
російських уболівальників, які 
відвідають матчі Євро-2012, уже 
передані УЄФА. 

Інформаційний центр 
«Україна-2012»

n рнбо – 
антикорупційний 
центр

Президент України підписав 
Указ «Про деякі питання 
Національного антикорупційного 
комітету». Згідно з документом 
Національний антикорупційний 
комітет передається РНБО 
України. На брифінгу з цього 
приводу  Секретар РНБО 
України Андрій КЛЮЄВ заявив, 
що відтепер Рада національної 
безпеки і оборони України стає 
центром по боротьбі з корупцією.  

Крім іншого, зазначеним 
Указом затверджений склад 
Національного антикорупційного 
комітету. Головою комітету 
є Віктор ЯНУКОВИЧ, 
виконавчим секретарем – 
Андрій КЛЮЄВ, серед членів 
комітету: Премєр-міністр України 
Микола АЗАРОВ, керівники 
правоохоронних, фіскальних 
та інших контрольних органів, 
представники депутатського 
корпусу, громадських організацій, 
а також науковці. 

www.rainbow.gov.ua

n вихід 
«запоріжжя»

Єдиний в українських ВМС 
підводний човен «Запоріжжя» 
20 березня вперше за останні 
кілька років залишив межі 
13-го судноремонтного заводу 
Чорноморського флоту РФ. Наразі 
триває підготовка субмарини до 
ходових випробовувань. Екіпаж 
виконав у Севастопольській 
бухті навчальні завдання з 
відпрацювання повсякденної 
організації корабля при стоянці на 
якорі. Раніше відбулися швартові 
випробування корабля, під час 
яких перевірено роботу головних 
корабельних систем. За кілька 
днів “Запоріжжя” повернеться 
до заводської стінки, де 
продовжить підготовку до ходових 
випробовувань. 

www.mil.gov.ua
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ГарЯЧі бУдніПівніЧне рУ

на ФУтбольній хвилінаші таланти

Олександр ДУДКО,
фото автора

У пункті пропуску Голова Служби заслухав керівництво прикор-
донного підрозділу стосовно підготовки до футбольного чемпіонату 
Європи та створення комфортних умов для перетинання кордону 
подорожуючими. 

Слід зазначити, що „Нові Яриловичі” входять до списку 32 
пунктів пропуску, які будуть задіяні під час проведення чемпіонату.  
Наразі розроблено модель пропуску через державний кордон осіб і 
транспортних засобів у пункті пропуску “Нові Яриловичі” під час 
проведення Євро-2012. Вона передбачає застосування принципу 
однієї зупинки та оформлення пасажирів без виходу з транспорт-
ного засобу, пропуск офіційних делегацій і організованих груп на 
окремих єврокоридорах, розмежування автомобільних потоків 
учасників і гостей Євро-2012 з іншими відвідувачами країни, ви-
користання мобільних комплексів паспортного контролю тощо. За-
значені заходи дозволять скоротити час на здійснення оформлення 
однієї особи до 15-20 секунд.

У ВПС “Добрянка” на сьогодні триває планове укомплектуван-
ня персоналом, який пройшов відповідну підготовку. Після завер-
шення реконструкції пункту пропуску тут буде збільшено кількість 
стаціонарних робочих місць до 22. Також продовжується забезпе-
чення персоналу формою одягу нового зразка. 

Згодом генерал армії України Микола ЛИТВИН завітав до се-
лища Ріпки, де його увазі представили  будівлю колишньої прикор-
донної комендатури та проект її реконструкції під службове житло.

Завершилася робоча поїздка підсумковою нарадою, на якій 
очільник прикордонного відомства поставив завдання керівництву 
прикордонного загону і підрозділів охорони кордону щодо вдоско-
налення практичних заходів з підготовки до Євро-2012 та системи 
управління службою в цілому. Також він ознайомив присутніх з 
напрямками розвитку соціальної складової забезпечення служби 
на 2012 рік. Зокрема, він зазначив, що нинішнього року зарплатня 
для персоналу відомства підвищуватиметься двічі. Перший етап 
підвищення вже можна очікувати з квітня, наступний – з листопа-
да нинішнього року.                                                                                                      n

Василь ДРОЗДОВ 

Вирізнявся актуальністю виступ 
курсанта четвертого курсу НАДПСУ 
Максима КОЗАКА. Разом зі своїм нау-
ковим керівником – доцентом кафедри 
перекладу Наталією БЕРЕСТЕЦЬКОЮ 
він підготував наукову доповідь з теми 
«Діяльність Державної прикордонної 
служби України під час підготовки 
до Євро-2012». Доповідь, яка прозву-
чала англійською мовою, викликала 
жваве обговорення серед курсантів 
навчальних закладів МВС, адже їх 
дуже цікавила організація співпраці 
обох правоохоронних відомств у ході 
чемпіонату. «Органи внутрішніх справ 
забезпечують належний порядок на 
території держави, а ДПСУ відповідає 
за здійснення безпечного та комфорт-
ного перетину кордону іноземними 
шанувальниками футболу», зауважив у 
своїй доповіді Максим. 

Наприкінці конференції курсанта 
Максима КОЗАКА нагородили грамо-
тою за найкращу презентацію доповіді 
іноземною мовою.                                     n

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

…Після перельоту люди з паспортами 
напоготові заходили у приміщення аеровокза-
лу і тут здивовано зупинялися. Навіть квиток 
економ-класу передбачав безкоштовний кон-
церт, а тому багато пасажирів не поспішали 
до кабінок паспортного контролю. «Ми – 
гравці, – співав англійською мовою Віталій – 
на полі або поза грою».

У сучасному терміналі «F» відбувалася 
презентація пісні. Чому ж саме в аеропор-
ту? Чому на кордоні? Тому що пісня спор-
тивна і приурочена до чемпіонату Європи з 
футболу, до офіційного початку фінальної 
частини якого залишилося трохи більше 70 
днів. А Міжнародний аеропорт „Бориспіль” 
– це головні повітряні ворота нашої держави. 
Саме тут під час чемпіонату протягом доби 
перетинатимуть державний кордон більше 80 
тисяч людей. 

Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ вірить, що 
композиція під назвою «We are the players» 

таки сколихне українських і європейських 
уболівальників на стадіонах, зможе підняти 
дух фанів та об’єднати між собою навіть 
прихильників різних футбольних команд. У 
пісні йдеться про те, що всі ми по життю гравці, 
а до перемоги лише один крок і зробити його 
набагато легше, об’єднавши зусилля. До речі, 
Віталій поряд з іншими співаками та фана-
тами вже виконував футбольну пісню «Треба 
перемогти!» для збірної України з футболу на 
Чемпіонаті світу в Німеччині 2006-го року.

 – Зустрічаючи сьогодні пасажирів піснею 
“We are the players” у виконанні Віталія КОЗ-
ЛОВСЬКОГО та прикордонного ансамблю, ми 
прагнемо, щоб у нас не було мовних бар’єрів, 
щоб у стосунках між людьми панувала довіра та 
дружній настрій, а кожен, хто перетинає кор-
дон, відчував себе комфортно, – говорить на-
чальник Окремого контрольно-пропускного 
пункту «Київ» Держприкордонслужби Сергій 
МУЛ. Йому, до речі, сподобалася ініціатива 
журналістів, прокручувати кліп до цієї пісні 
для пасажирів, які прибуватимуть до України 
під час Євро-2012, що б сприяло налаштову-
ванню гостей на «футбольну хвилю».               n

на контролі – 
поліський 
кордон

«бориспіль» зустрічає
 піснями

Голова державної прикордонної служби України 
генерал армії України микола литвин відвідав з 
робочою поїздкою Чернігівський прикордонний 
загін. Керівник прикордонного відомства 
побував на ділянці відділу прикордонної служби 
„добрянка”, зокрема,  у міжнародному пункті 
пропуску „нові Яриловичі”. 

У донецькому юридичному 
інституті мвС України відбулася 
науково-практична курсантсько-
студентська конференція 
з теми «органи внутрішніх 
справ на захисті правопорядку 
та конституційних свобод». 
Цікавою особливістю заходу 
стало те, що усі без виключення 
доповіді, обговорення та дискусії 
щодо діяльності правоохоронних 
органів у царині захисту прав і 
свобод громадян відбувалися 
виключно іноземними мовами. 

державі – безпеку, мандрівнику – 
комфорт – це  одні з головних 
функцій прикордонників, особливо 
в контексті підготовки до 
Євро-2012. Час вимагає від 
охоронця рубежу бути партнером 
учасникові міжнародного руху, 
проте такого бонусу від партнерів 
пасажири кількох авіарейсів аж ніяк 
не очікували. в залі прильоту їх 
зустрічав відомий співак 
віталій КозловСьКий в оточенні 
десятків прикордонників з 
академічного ансамблю пісні та 
танцю державної прикордонної 
служби України. 

n неправильна 
парковка 

Два автомобілі «УАЗ» 
без реєстраційних номерів, 
залишені водіями на околиці 
прикордонного села Королівка, 
виявив наряд відділу 
«Краснодон» Луганського                                               
загону. Правоохоронці зазирнули 
у транспортні засоби та з’ясували, 
що вони добряче завантажені, 
найімовірніше контрабандою, 
адже перед цим охоронці 
рубежу отримали інформацію 
про можливе правопорушення. 
Як з’ясувалося, в «УАЗах» було 
майже 82 тисячі пачок сигарет 
«Прима» та жіноче взуття. 
Після оформлення необхідних 
документів знахідку передали в 
податкову. 

Ігор ПЛЕТЕНЬ

nмакарони під 
«зіллям»

На Сумщині затримали партію 
контрабандних наркотиків, які 
віз у Росію 19-річний кур’єр. 
Під час прикордонно-митного 
оформлення у пункті пропуску 
«Хутір-Михайлівський» потяга 
«Ковель-Москва» оглядова 
група знайшла 5,3 кг речовини 
рослинного походження, 
найімовірніше – марихуани. 
«Травичка» була розфасована у 
поліетиленові пакунки. Молодик 
віз їх серед іншого багажу: 
макаронних виробів, пластівців 
та борошна. Знайти «зілля» в 
продуктах харчування допоміг 
службовий собака. Вилучену 
«травичку» передали в СБУ. 

Роман ТКАЧ

 

n заПальна 
знахідка

У пункті пропуску «Могилів-
Подільський – Вовчинець» 
під час прикодонно-митного 
контролю над санвузлом одного 
з вагонів пасажирського потяга 
„Санкт-Петербург – Кишинів” 
прикордонники  спільно з 
митниками виявили 9 запалів 
до ручних гранат. Знайти їх 
допоміг натренований на пошук 
зброї та вибухівки службовий 
собака.  Виявити власника 
запалів не вдалося. Небезпечну 
знахідку передали в Дністрянську 
митницю. 

Людмила КАТЕРИНИЧ

n дурман під 
лікоть

У пункті пропуску 
«Кучурган» прикордонники  
разом з митниками затримали 
контрабанду метамфетаміну. 
Синтетичний наркотик,                                             
вагою 627 грамів, ховали у 
автомобілі Аudi молдовської 
реєстрації, яким керував 
українець. Три пакунки з 
наркотиком за допомогою 
службового собаки знайшли 
у підлокітнику заднього 
сидіння автомобіля. Нашого 
співвітчизника –жителя 
Тирасполя –затримали. 
Про порушення поінформували 
співробітників СБУ, а виявлену 
речовину передали в митницю. 

Людмила ТКАЧЕНКО

Конференція 
молодих та 
перспективних 
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ГромадСьКе об’ЄднаннЯ

в Україні, вперше за роки незалежності, створено всеукраїнську громадську 

організацію ветеранів та співробітників прикордонної розвідки. народження її 

відбулося під час установчого з’їзду, який проходив у Києві. Учасники зібрання 

прийняли рішення про заснування організації, затвердили її статут і емблему, 

а також обрали органи управління. наразі триває підготовка документів для 

реєстрації в міністерстві юстиції України цього громадського новоутворення. 

Сьогодні в гостях “Прикордонника України” голова всеукраїнської асоціації 

ветеранів і співробітників прикордонної розвідки «щит і меч» – ігор Глова.       

“щит і меЧ” 
прикордонних 
розвідників

 

Сïілкóвався 

Клим ВАСИЛЬªВ

–	 ²ãîðþ Ãðèãîðîâè÷ó, êîëè çà-
ðîäèëàñÿ ³äåÿ ñòâîðåííÿ àñîö³à-
ö³¿, õòî âèñòóïèâ ¿¿ çàñíîâíèêàìè 
òà ÿê ãîòóâàâñÿ ç’¿çä? 

–	 Ідея створення громад-
ської організації прикордонної 
розвідки в Україні виникла дав-
но. Вона весь час активно обго-
ворювалася практично на всіх 
корпоративних зустрічах. Після 
звільнення зі служби мені вдало-
ся сформувати ініціативну гру пу, 
яка протягом останніх двох років 
вивчала досвід створення тако-
го роду громадських об’єднань, 
працювала над проектом статуту 
та корпоративної емблеми, а та-
кож організувала їх інтерактивне 
обговорення. 

Члени ініціативної групи 
виходили з того, що, маючи ба-
гаторічну історію прикордон-
ної розвідки, її співробітники й 
пенсіонери  як патріоти України 
(а у розвідці інші й не працю-
ють) мають право на створення 
власної громадської організації. 
До речі, аналогічні організації, 
а деколи й по кілька, вже давно 
мають наші колеги із зовнішньої 
й військової розвідок. ¯ї завдан-
ня – сприяти пропаганді, роз-
витку корпоративного руху ве-
теранів і діючих співробітників 
для надання взаємної допомоги, 

соціальної підтримки та захисту, 
збереження культури та етики 
розвідувальної діяльності, а та-
кож історії наших професійних 
традицій. 

У вересні минулого року ми 
зініціювали проведення в регі-
онах України первинних (уста-
новчих) зборів для створення 
місцевих осередків. На початок 
поточного  року такі зібрання 
відбулися у 14 регіонах країни. 
На них були обрані керівники 
місцевих осередків і делегати 
з’їзду. Після цього на базі ініціа-
тивної групи  утворено оргкомі-
тет, який, спільно з керівниками 
місцевих осередків, прийняв рі-
шення та узгодив дату скликан-
ня установчого з’їзду для засну-
вання організації. 

У роботі з’їзду взяли участь 
44 делегати, які представляли 
інтереси 98 членів – засновни-
ків нашої асоціації. Серед остан-
ніх – шість генералів та більше 
70 старших офіцерів. Делегата-
ми національного форуму стали 
майже всі керівники прикор-
донної розвідки часів незалеж-
ної України.  

–	ßê³ çàâäàííÿ ñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîþ Âàøà îðãàí³çàö³ÿ? 

–	Вони визначені у статуті асо-
ціації. Це, зокрема, об’єднання 
колишніх і діючих співробітників 

прикордонної розвідки, які про-
живають на території України, 
задля задоволення їхніх куль-
турних, соціальних та інших по-
треб. Асоціація вестиме архівно-
пошукову та дослідницьку ро-
боту, а також продовжуватиме 
пошук ветеранів і пенсіонерів 
прикордонної розвідки, які про-
живають в Україні, та історич-
них артефактів з її історії. Також 
ми плануємо допомагати адап-
туватися до цивільного життя 
людям, які звільняються з вій-
ськової служби, та надавати їм 
допомогу й підтримку.

–	 Ïðî ÿêó ñàìå äîïîìîãó òà 
ï³äòðèìêó éäåòüñÿ?

–	 З-поміж іншого, ми пла-
нуємо здійснювати доброчин-
ну діяльність стосовно членів 
асоціації, членів сімей загиблих 
(померлих) співробітників при-
кордонної розвідки, які пере-
бувають у скрутному матеріаль-
ному становищі. Обов’язково 
здійснюватимемо пошук мож-
ливостей для поліпшення до-
бробуту своїх членів, в тому 
числі шляхом сприяння їхньому 
працевлаштуванню, веденню 
бізнесу та підприємницькій ді-
яльності, а також вирішенню 
інших проблем. 

–	 Âèíèêàº ëîã³÷íå çàïèòàííÿ, 
õòî æ ìîæå ñòàòè ÷ëåíîì àñî-
ö³àö³¿?

–	Членами асоціації, за влас-
ним бажанням, можуть бути 
колишні та діючі співробітники 

розвідувальних апаратів При-
кордонних військ КДБ СРСР, 
Прикордонних військ СРСР, 
України, країн СНД, Державної 
прикордонної служби України. 
До асоціації, як виняток, мо-
жуть бути також прийняті вій-
ськовослужбовці та працівни-
ки, в тому числі колишні, інших 
оперативних підрозділів орга-
нів прикордонної служби, чле-
ни сімей перерахованих осіб, а 
також деякі інші, причетні до 
прикордонної розвідки особи. 
Особа, яка бажає стати членом 
асоціації, повинна мати більш 
як 18 років, постійно прожива-
ти в Україні. Одна з важливих 
вимог: асоціація  не має на-
міру приймати у свої лави тих, 
хто дискредитував себе під час 
служби або після неї.

Крім іншого, асоціація може 
мати почесних членів, у тому 
числі такими можна стати й по-
смертно. Зараз, зокрема, очікує-
мо, що почесним членом «Щита 
і меча» № 1 стане (за згодою ро-
дичів) генерал-пол  ковник Віктор                        
Іванович Банних – перший ке-
рівник прикордонної розвідки 
незалежної України.    

– ×è ëèøå íà âåòåðàí³â ïðè-
êîðäîííî¿ ðîçâ³äêè òà ÷ëåí³â ¿õí³õ 
ñ³ìåé ñïðÿìîâóâàòèìåòüñÿ ä³-
ÿëüí³ñòü àñîö³àö³¿?

Звичайно, що ні. Інша, так 
би мовити, цільова аудиторія 
нашої громадської організа-
ції – молодь. Ветерани розвід-
ки мають брати активну участь 

у патріотичному вихованні та 
професійній підготовці молодих  
співробітників прикордонної 
розвідки. Нашу діяльність ми 
будемо спрямовувати на попу-
ляризацію прикордонної служ-
би та роботу в розвідці. Велику 
увагу приділятимемо збережен-
ню корпоративного духу, культу-
ри й етики розвідувальної діяль-
ності, історичних і професійних 
традицій. 

Іще одним важливим напрям-
ком діяльності асоціації буде 
консультативна, експертна та 
методична допомога в реаліза-
ції проектів, що представляють 
інтерес для асоціації загалом, її 
місцевих осередків або розвіду-
вального органу Адміністрації 
Державної прикордонної служ-
би України. Зокрема, ми готує-
мо ґрунтовні пропозиції Пре-
зидентові України як керівнику 
розвідувальних органів України 
щодо вдосконалення законодав-
чого регулювання розвідуваль-
ної діяльності. 

– Óñï³øíî¿ Âàì ðîáîòè ó 
çä³éñ íåíí³ íàì³÷åíèõ ïëàí³â!

– Дякую за добрі побажан-
ня. Ми налаштовані на плідну, 
конструктивну та результативну 
співпрацю прикордонних роз-
відників усіх поколінь і органів 
державної влади, в тому числі з 
використанням іншого інститу-
ту громадянського суспільства 
– Громадської ради при Адміні-
страції Держприкордонслужби 
України.                                         n

прикордонної розвідки, які про-
живають на території України, 
задля задоволення їхніх куль-
турних, соціальних та інших по-

ÃËÎÂÀ ²ãîð Ãðèãîðîâè÷, 1967 року народження, полковник 
запасу. Îсвіта: Ки¿вське суворовське військове училиùе, Ìос-
ковське виùе прикордонне командне училиùе КДÁ СÐСÐ, Ки¿в-
ський державний університет ім. Ò.Ã Шевченка, Íаöіональна 
академія державного управління при Ïрезидентові Óкра¿ни, 
Виùі академічні курси при Íаöіональній академі¿ оборони 
Óкра¿ни. Ïройшов службовий шлях від заступника начальника 
прикордонно¿ застави і оôіöера розвідувального відділу до за-
ступника керівника розвідувального органу АДÏСÓ. 2010-го 
року звільнився у запас, ветеран прикордонно¿ служби. 

ВІЗИТНА КАРТКА
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Є таКий Підрозділ

на морСьКих рУбежах

на перший погляд уся ділянка відповідальності вПС «Середина 
буда» здається доволі спокійною, проте це лише перше враження. 
тутешнє прикордоння є одним з напрямків зосередження основних 
зусиль Сумського прикордонного загону. і це цілком виправдано, 
адже діяльність контрабандистів тут доволі активна.

Андрій бАЗАН,
Костянтин ПЯСЕÖЬКИЙ

Результатом порушення стало рішення української 
Феміди про конфіскацію судна та знарядь незаконного 
лову. Тож трофейне судно для спокутування старих гріхів 
було передано до Керченського загону Морської охоро-
ни, де отримало традиційно дорогоцінно-кам’яну назву 
«Онікс».

Однак приступити до нової служби корабель зміг не 
відразу, адже турецькі рибалки – аскети відомі. В умовах,  
створених на борту для тривалих походів, незручно по-
чували б себе навіть заповзяті спартанці. Тож необхідне 
було переобладнання відповідно до українських держав-
них стандартів. Та й технічний стан «новобранця» зали-
шав бажати кращого. 

Крім власне робіт, довелося оформляти на плавзасіб 
відповідну документацію. Зокрема, постало й питання 
про проект, за яким побудовано колишній «Baba Hasan». 
Відповідь, зважаючи на слабку контрольованість кустар-
ного суднобудування у заморських сусідів,  була майже 
філософською – проект трофейний. 

Доводити ж до пуття довелося чимало. Крім облаш-
тування кубрика екіпажу довелося лагодити гвинтору-
льову групу, встановлювати сучасну апаратуру навігації 

та зв’язку, систему пожежогасіння, замінювати електро-
проводку. А замість «буржуйки» на борту вперше за всю 
історію судна з’явилося належне опалення. Також тут на-
решті появився холодильник.

Скептики тоді сумнівалися, чи варто вкладати чималі 
кошти в судно, що повноцінною прикордонною службою 
займатися просто не зможе. Проте ремонт завершився і 
в жовтні минулого року «Онікс» після освячення свяще-
ником став до прикордонного строю. Екіпаж у складі 7 
чоловік, серед яких 2 офіцери, розпочав нову біографію.

Те, чим є новий корабель – знахідкою чи тягарем, 
з’ясувалося дуже швидко. Адже «Онікс» майже відразу 
відправився з Керчі до Бердянська, де декілька тижнів ніс 
прикордонну службу.

– Корабель показав себе добре, – ділиться враженням 
його командир капітан 3 рангу Олександр СУХАНОВ, – 
адже не дивлячись на те, що максимальна швидкість  
лише 11 вузлів (близько 20,4 км/год.), «Онікс» має без-
перечні переваги, найперша серед яких – економічність. 
Та його скромна швидкість у низці випадків стає в нагоді, 
оскільки навіть йдучи на мінімально допустимих для них 
оборотах, великі бойові кораблі витягують браконьєр-
ські сітки занадто швидко і ризикують їх розірвати. Для 
«Онікса», побудованого спеціально для риболовлі, такої 
проблеми не існує. Він чудово маневрує і розвертаєть-
ся, як кажуть, «на місці». Через досить невеличку осадку 

може підходити близько до берега. Окрім того, на ходу 
витримує шторм у 4 бали.

Тихохідність не має жодного значення, якщо «Онікс» 
працюватиме в морі в групі із малим швидкісним ка-
тером. Тоді той же «Калкан» може легко наздоганяти і 
затримувати плавзасоби порушників, доставляти їх до 
борту корабля спецпризначення для подальшого оформ-
лення процесуальних документів і повертатися до по-
шуку. А коли пальне на катері закінчиться, дозаправку у 
морі знову ж буде здійснено з корабля, що слугуватиме як 
плавбаза.

– Ми тільки розпочали свою службу, – зазначає Олек-
сандр СУХАНОВ, – проте вже маємо перші скромні здо-
бутки. Зокрема, підняли 2,5 кілометра сіток, оглянули 23 
плавзасоби та склали 5 протоколів про адміністративні 
порушення. 

Тож хоч і часу пройшло небагато, проте вже зрозумі-
ло: свій дизель трофей споживає недарма. І в новій для 
себе родині прикордонних кораблів та катерів працює на 

рівних.                                                                                            n

Свою біографію корабель спеціального призначення «онікс» розпочав 22 роки тому як 
турецька риболовна шхуна «Baba Hasan». і міг би поборотися за звання найбезжальнішого 
винищувача чорноморської фауни. але доля цього плавзасобу докорінно змінилася після 
зустрічі в квітні 2010 року в українській економзоні із Крмо «Павло державін». тоді морські 
прикордонники підняли близько 45 кілометрів браконьєрських сіток, де з-поміж корисних для 
видобутку порід риби було знайдено тридцять загиблих дельфінів. 

Максим СІбУРОВ,

фото Валерія ОЛІЙНИКА

Лише торік серединобудські правоохо-
ронці припинили 55 спроб контрабанди. 
Загальна сума вилученого товару склала 
понад 4,3 мільйона гривень. Як бачите, 
кількість затримань доволі значна, і час-
то ділянку відповідальності відділу дово-
диться посилювати персоналом мобільної 
прикордонної застави «Суми». 

Пояснюється це дуже легко: на деякі 
види товарів ціна в Україні та Російській 
Федерації істотно різниться. При цьому 
спектр контрабанди дуже широкий: якщо 
з Росії намагаються провезти трикотажні, 
текстильні, косметичні вироби,  автозап-
частини та спирт, то з України везуть про-

дукти харчування (скажімо, свіже м’ясо в 
РФ коштує в чотири рази дорожче. – Авт).  

Як правило, контрабандисти викорис-
товують автомобілі підвищеної прохід-
ності або гужовий транспорт. Часто вони 
діють доволі зухвало, псують інженерне 
облаштування лінії кордону, засипають 
загороджувальні рови тощо.  

От, скажімо, наприкінці минулого 
року прикордонники за 10 метрів від кор-
дону затримали громадянина України за 
кермом «УАЗу». Авто було буквально за-
бито контрабандним взуттям, сума оцінки 
якого сягнула майже 200 тисяч гривень. 
Суттєвим було й затримання двох мікро-
автобусів із трикотажними виробами поза 
пунктом пропуску. Інформація про їх 
можливе переміщення надійшла із влас-
них оперативних джерел. В результаті дер-
жавна казна поповнилася на суму більш 
ніж 400 тисяч гривень.  

Також на ділянці відповідальності 
відділу існує загроза порушення рубежу 
нелегальними мігрантами. На жаль, і у 
цих негативних процесах не обходить-
ся без наших співвітчизників, які часто 
виступають у ролі організаторів чи по-
сібників. Діють вони доволі «професій-
но» – із заходами прикриття, маскуван-
ня та з дотриманням правил конспірації. 
Дещо сприяє цьому й місцевість із добре 
розвиненою системою доріг та лісисти-
ми ділянками. Причому у прилеглих до 
кордону населених пунктах окремі бу-
дівлі знаходяться на відстані 10 метрів 
від державного рубежу. 

У свою чергу, в місцевому пункті про-
пуску «Середина Буда» нелегали намага-
ються скористатися підробленими або чу-
жими документами. Проте це, як правило, 
закінчується для них плачевно. Торік із 
154 осіб, затриманих тут за незаконний 
перетин кордону, 13 виявилися нелегаль-
ними мігрантами. 

За словами начальника ВПС «Середи-
на Буда» майора Максима ЯРОВОГО, 
протидіяти незаконним проявам на кор-
доні вдається завдяки раціональному за-
стосуванню усіх можливостей підрозділу. 
Скажімо, висилання прикордонних пат-
рулів, належного інженерно-технічного 
облаштування кордону, динамічній ро-
боті оперативної складової та взаємодії 
із місцевими підрозділами МВС, СБУ 

й прокуратури. Не меншу увагу приді-
ляють роботі з місцевим населенням. У 
цьому напрямку діяльність зосереджу-
ється в руках дільничних інспекторів.  
До речі, вже традиційно представники 
дільничної когорти підрозділу визна-
ються кращими у Державній прикордон-
ній службі України. У цьому контексті 
окремої уваги заслуговують старший 
прапорщик Віталій ШИЛО та прапор-
щик Сергій БАЛИЧЕВ. Крім того, у 
межах відділу функціонує 3 громадські 
формування з охорони громадського 
порядку та державного кордону, які на-
дають усю можливу підтримку «зеленим 
кашкетам». 

Є чим похвалитися тутешнім охорон-
цям рубежу і в плані технічного забезпе-
чення. Підрозділ повністю забезпечений 
автотранспортом, мотоциклами та но-
веньким снігоходом. Посилено можли-
вості прикордонних нарядів й переносни-
ми тепловізорами та приладами нічного 
бачення. 

Однак в основі будь-якого успіху ле-
жить старанність і професіоналізм персо-
налу. Зокрема, у когорті кращих — началь-
ник групи по роботі з особовим складом 
та адміністративного провадження лейте-
нант Руслан ДЕМЧУК, начальник спец-
приміщення сержант Юрій ПОЦЕЛУЄВ  
та старший технік відділення логістики 
сержант Роман САПІН.                                         n

–
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ПідГотовКа ПерСоналУ

з КоГорти Кращих

Катерина СТОЛЯРЕНКО

Сьогодні в системі ДПСУ функціонує 
чотири навчальні заклади. Для того, аби 
об’єктивно оцінити ефективність їх робо-
ти та відповідність програм вимогам часу, 
у відомстві впроваджують кращі методики 
визначення якості підготовки персоналу. 
Для цього представництво Міжнародної 
організації з міграції сприяло АДПСУ в 
розробці сучасної системи зворотного 
зв’язку у сфері якості підготовки.

У чому ж суть питання? В міжнародній 
практиці оцінка підготовки фахівця за-
кладена в понятті «петля якості». Тобто, 
існує безперервний процес удосконален-

ня, який схематично виглядає так: оцін-
ка – програма поліпшення – реалізація 
– оцінка.  

Отож, визначення якості підготовки за 
навчальними програмами в більшій мірі 
орієнтовано не на контроль, а на отримання 
нових знань. Весь цей процес можна розгля-
дати як конструктивну форму зворотного 
зв’язку, який має розвиваючий ефект, по-
казує сильні сторони роботи, фіксує слабкі 
моменти та підказує способи їх подолання.

У Держприкордонслужбі України така 
система набула поширення протягом 
2010–2011 років. Була ґрунтовно опрацьо-
вана нормативна база щодо моніторингу 
результатів становлення випускників на-
вчальних закладів ДПСУ на посадах, роз-
роблені сучасні інструменти та процедури 

оцінки різних курсів і програм підготовки 
як офіцерського складу, так і молодшого 
персоналу, а також підготовки цивільних 
фахівців. При цьому враховувалися ре-
зультати опитування випускників 2009-
2011 років та їхніх керівників. 

Даний процес триває й по сьогодні. 
Нинішнього року планується провести 
комплексну оцінку низки програм підго-
товки Навчального центру, Кінологічного 
навчального центру та Національної ака-
демії Держприкордонслужби. Крім того, 
будуть розроблені службові відгуки для ви-
пускників Навчально-тренувального цен-
тру Морської охорони ДПСУ. 

Необхідно підкреслити, що сучасна 
система зворотного зв’язку в навчальних 
закладах ДПСУ розглядається як мене-

джерський інструмент, а не інструмент 
аудиту чи покарання. Оцінювання має 
базуватися на принципах відвертості, ано-
німності, об’єктивності та систематичнос-
ті. Комплексна оцінка якості підготовки 
персоналу ДПСУ дасть можливість про-
водити регулярний моніторинг існуючих 
тенденцій, своєчасно виявляти недоліки, 
оперативно вносити зміни у навчальні 
програми і тим самим готувати професіо-
налів, спроможних ефективно протидіяти 
викликам та загрозам сьогоднішнього, а 
не вчорашнього дня. А тим, хто сьогод-
ні навчається, або нещодавно випусти-
лися з навчальних закладів ДПСУ, слід 
пам’ятати, що від їхніх відгуків і пропо-
зицій залежатиме, як і чого навчатимуться 
майбутні охоронці рубежу.                          n

від сьогоднішньої роботи відомчих навчальних закладів 
держприкордонслужби залежить майбутнє системи безпеки 
державного кордону України. Це добре розуміють в управлінні 
підготовки персоналу адПСУ і вже нині спільно з міжнародною 
організацією з міграції запроваджують сучасні методики оцінювання 
якості підготовки вітчизняних прикордонників.

Петля 
професійної 
якості

на «передовій» – 
тисівські діПСи

Роман ПАВЛЕНКО

Власну долю з прикордон-
ною службою Роман поєднав 
ще 1999 року, коли був призва-
ний на “строкову” до Сумського 
прикордонного загону. Припали 
хлопцю до серця будні «зелених 
кашкетів», тож без вагань підпи-
сав контракт на право і в подаль-
шому бути разом з ними. Після 
закінчення курсів перепідготов-
ки у Національній академії Дер-
жприкордонслужби України ім. 
Б. Хмельницького став одним із 
першопроходців професії – «ін-
спектор прикордонної служби».

Після нетривалої служби у 
Львівському прикордонному за-
гоні, 2003-го року Роман КІСЕ-
ЛИЧНИК прибув до Чопського 
прикордонного загону на комен-
датуру «Великий Березний». 

–	 Спогади про Великобе-
резнянський напрямок – це ніби 

кадри пригодницького кінофіль-
му – нелегали, несподівані ви-
їзди, засідки, переслідування і 
постійно напружена оперативно-
службова обстановка, – згадує 
він. Чого не скажеш про ділянку 
кордону ВПС «Тиса». Вона має і 
рельєф рівнинний, і обстановку 
спокійнішу. Причому не в остан-
ню чергу завдяки ДІПСам.

Кількість населення, яке про-
живає на ділянці відповідальності 
підрозділу складає близько 9 тисяч 
осіб. Державний кордон прохо-
дить околицями міста Чоп і села 
Соломоново. Тут же – великий 
міжнародний пункт пропуску. Усе 
це не дає персоналу розслабляти-
ся, образно кажучи, ні на хвилину.

Тож результати оперативно- 
службової діяльності віддділення 
ДІПСів: старшого прапорщика 
Романа КІСЕЛИЧНИКА стар-
шин Мирослава ВАЙДИ, Павла 
ГАБРИКЕВИЧА, Сергія ПИВО-
ВАРА, Володимира ВАЛІЄВА і 
старшого сержанта Віталія ПИ-

ЛИПЕЙКА красномовно свід-
чать як про їхнє бажання якісно 
виконувати свої обов’язки, так 
і достатній рівень професій-
ної підготовки. За 2011-й рік на 
рахунку відділення ДІПСів – 
близько 70% затримань осіб і то-
варів поза пунктом пропуску. За 
результатами змагань на кращого 
ДІПС КІСЕЛИЧНИК зі своїми 
підлеглими посів перше місце у 
Чопському прикордонному за-
гоні, а в складі його команди і в 
Західному регіональному управ-
лінні ДПСУ. 

– До речі, нещодавно Роман 
КІСЕЛИЧНИК був нагородже-
ний Головою Державної прикор-
донної служби України медаллю 
«За бездоганну службу» ІІІ ступе-
ня, – зауважив у розмові перший 
заступник начальника ВПС «Тиса» 
капітан Андрій КЛІБАНЧУК. – І 
здобута ця відзнака його відданіс-
тю професійному обов’язку.

У свою чергу начальник відді-
лу підполковник Костянтин ГУ-

ЛЕВАТИЙ стверджує, що завдяки 
професійному досвіду, розумінню 
ним завдань охорони кордону та 
особистим людським якостям 
Роман є зразковим керівником 
відповідного рівня, патріотом 
Служби і просто хорошим, щи-
рим товаришем. І так про нього у 
ВПС «Тиса» може сказати кожен. 

З повагою ставиться до стар-
шого прапорщика Романа КІСЕ-
ЛИЧНИКА й місцеве населення. 
Серед жителів прикордоння у 
начальника  ДІПСів багато на-
дійних помічників. Відтак торік 
третина із тих осіб, котрі на-
магалися незаконно перетнути 
кордон на ділянці відділу «Тиса» 
поза пунктом пропуску, затрима-
ні саме за інформацією жителів 
прикордоння. 

Як дільничного його це втішає, 
бо свідчить не лише про результа-
ти роботи з місцевим населенням, 
а й водночас розуміння останніми 
проблем незаконної міграції.

За роки його служби трапля-
лися навіть випадки, коли жителі 
прикордоння самостійно затриму-
вали групи мігрантів по 3-5 осіб. 
Старший прапорщик згадує, як 
протягом одного дня на ділянці 
нинішнього прикордонного по-
ста «Оноківці» вони затримали дві 
групи нелегалів, а пізнього вечера 
йому зателефонував місцевий жи-
тель і повідомив, що у нього «на 
мушці» ще троє непроханих гостей. 

– Приємно служити, коли 
є таке розуміння і взаємодо-
помога – підсумовує Роман                                
КІСЕЛИЧНИК.                           n

Про оперативність ділянки відповідальності Чопського прикордонного 
загону говорити зайве. і вдень, і вночі тут ведуть безкомпромісну боротьбу 
зі зловмисниками відважні правоохоронці у зелених кашкетах. один із них – 
начальник  відділення дільничних інспекторів вПС «тиса» старший прапорщик 
роман КіСелиЧниК.
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22 березнЯ – вСеСвітній день водних реСУрСів 

Андрій ГЕРАСИМКІВ

РЕСУРС №1

Одна людина в середньому споживає 
близько 600 т прісної води за рік, ще 200 т 
щорічно їй потрібно на санітарні цілі. Не-
зрівнянно більше води витрачається на 
промислових об’єктах. Так, для виробни-
цтва 1 т міді необхідно 500 м3 прісної води, 
1 т нікелю — 4000 м3. Саме постійне зрос-
тання споживання води промисловістю, 
сільським і комунальним господарствами з 
одного боку, і забруднення ними ж водних 
джерел – з іншого призвело до проблем ви-
снаження водних ресурсів планети. 

Забруднення багатьох водних об’єктів 
суші (особливо в країнах Західної Євро-
пи та Північної Америки) і вод Світового 
океану досягло дійсно небезпечного рівня. 
Щорічно в океан потрапляє (млн. т): 0,2-
0,5 отрутохімікатів; 0,1 хлорорганічних 
пестицидів; 5-11 нафти та інших вуглевод-
нів; 10 хімічних добрив; 6 фосфорних спо-
лук; 0,004 ртуті; 0,2 свинцю; 0,0005 кад-
мію; 0,38 міді; 0,44 марганцю; 0,37 цинку; 
1000 твердих відходів; 6,4 пластмас. У Пів-
нічній Атлантиці нафтова плівка займає 
2-3% площі. Найбільш забруднені нафтою 
Північне і Карибське моря, Персидська 
затока, а також прилеглі до Африки і Аме-
рики ділянки, де здійснюється її переве-
зення танкерним флотом.

Таке воістину варварське ставлення до 
води призводить до дефіциту живодайної 
вологи та погіршення її якості. Вже зараз              
1 млрд. населення Землі страждає від браку 
прісної води, а 1,7 млрд. людей вживають 
воду низької якості. За оцінками експертів, 
якщо темпи зростання населення планети 
і ставлення людини до води не зміняться, 
то вже 2025 року понад третина населення 
земної кулі буде жити в умовах жорсткого 
дефіциту води, а сама H

2
O вже у другій по-

ловині ХХІ століття стане ресурсом №1.

А щО У НАС?

Якщо взяти до уваги вищезазначене, 
українці повинні почувати себе більш 
комфортно. Адже територія нашої дер-
жави вкрита густою мережею річок, біль-
шість яких належить до басейнів Чорного, 
Азовського та Балтійського морів. Усього 
в Україні нараховується понад 71000 річок 
і струмків, 69 тис. з яких мають довжину до 
10 км, загальним стоком більше 87 км3/рік. 
Безпосередньо на території України фор-
мується 52,4 км3 стоку, інша частина над-
ходить із суміжних країн. Така кількість 
рідини з лихвою покриває потреби держа-
ви, однак є чимало факторів, які негатив-
но впливають на наші водні ресурси. 

Насамперед це – промисловість, на яку 
припадає 45% загального водоспоживання 
в Україні. Майже 83% усієї забраної води в 
промисловості використовують енергети-
ка, чорна металургія та хімічна промисло-
вість. Наприклад, на виробництво 1 т сталі 
застосовується до 120 м3, чавуну — 230, па-
перу — 800, каучуку — 3500, синтетичного 
волокна — майже 5 тис. м3 води. Загалом 

же витрати води в Україні на одиницю ви-
робленої продукції значно перевищують 
аналогічні показники у розвинутих країнах 
Європи: Франції – в 2,5 разу, ФРН – в 4,3, 
Великобританії та Швеції – в 4,2 разу. І це 
при тому, що розподіл річок територією 
України дуже нерівномірний. Майже 70% 
річкового стоку припадає на північний за-
хід країни, де мешкає близько 40 % насе-
лення. А на Донецько-Придніпровський 
і Південний економічні райони, в яких 
проживає майже 60% населення та зосе-
реджено найводомісткіші галузі господар-
ства, потрапляє в середньому лише 30% 
річкового стоку. У зв’язку з цим у багатьох 
районах Півдня України спостерігається 
гострий дефіцит води, для ліквідації якого 
доводиться перекидати воду каналами, бу-
дувати водосховища тощо.

У сільському господарстві спожива-
ється до 40%, а на комунальні потреби 
спрямовується близько 10% загального 
водоспоживання України. Середньодобо-
ве споживання води в Україні становить 
270 л на особу. Причому майже половина 
забраної води скидається в річки й водой-
ми у вигляді стічних і дренажних вод. 

Зростаюче техногенне навантаження 
та інтенсивний розвиток сільського гос-
подарства призводить до забруднення як 
підземних, так і поверхневих вод. Уже за-
раз порушення норм якості води досягло 
рівнів, які ведуть до деградації водних 
екосистем і зниження продуктивності во-
дойм. Значна частина населення України 
використовує для своїх життєвих потреб 
недоброякісну воду. Зокрема, найгострі-
ший екологічний стан спостерігається в 
басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, річ-
ках Приазов’я, а також окремих притоках 
Дністра та Західного Бугу, де якість води 
класифікується як дуже брудна. 

РЕВЕ ТА СТОГНЕ...

Найбільша водна артерія України – 
Дніпро та його притоки складають близь-
ко 80% водних ресурсів України і забез-
печують водою 32 млн. населення та 2/3 
господарського потенціалу країни. Відтак 
саме на прикладі древнього Славутича 
необхідно робити висновки щодо ниніш-
нього стану водної сфери нашої держави. 

На превеликий жаль, господарський 
комплекс у басейні Дніпра протягом остан-
ніх десятиліть розвивався без урахування 
економічних і екологічних наслідків для 
України. Основний обсяг промислового 

виробництва з переважанням “брудних” 
галузей (металургійна, хімічна, вугільна), 
найбільші енергетичні об’єкти та масиви 
зрошуваних земель сконцентровані саме в 
басейні Дніпра. Звідси для потреб промис-
ловості й сільського господарства щороку 
беруть майже 15 млрд. м3 води, а в атмос-
феру басейну щороку викидається понад 
10 млн. т газопилових забруднень. Із різни-
ми стоками (дощовими й талими водами) 
у Дніпро та водосховища потрапляє понад                                         
50 тис. т азотних сполук, 40 тис. т фосфорних, 
20 тис. т калійних, близько 1 тис. т заліза, 40 т 
нікелю, 2 т цинку, 1 т міді, 0,5 т хрому тощо.

Інтенсивне використання земель 
басейну Дніпра для потреб сільського 
господарства (60% території розорано) 
спричинило ерозію 35% земель і транс-
формування 80% первинного природного 
ландшафту. Крім того, каскад із шести во-
досховищ порушив екологічну рівновагу й 
докорінно змінив умови водообміну Дні-
пра. Таким чином річковий режим ріки 

був штучно трансформований в озерний, 
у зв’язку з чим в 14-30 разів уповільнив-
ся водообмін, утворилися зони застою, 
почастішали явища бурхливого розмно-
ження водоростей, зменшення вмісту 
розчиненого кисню у глибинних шарах, 
а також масової загибелі донних організ-
мів. Посилилося також засолення ґрунтів, 
об’єм підземного стоку збільшився майже 
в 10 разів, у зв’язку з чим значно зросло 
забруднення підземних вод (особливо в 
нижній частині басейну). 

Не слід забувати й про радіаційне 
забруднення басейну Дніпра. Лише у 
Київському водосховищі допустимий рі-
вень радіонуклідів перевищено на 100–
150 кюрі. 

На санітарно-епідемічну ситуацію та 
якість питної води Дніпра негативно впли-
ває вміст значної кількості органічних і 
хлорорганічних сполук, що реєструється 
на всій протяжності ріки. Очисні споруди 
водопроводів не можуть перешкоджати 

потраплянню цих сполук у питну воду. До 
того ж свій негативний внесок робить ава-
рійний стан водопровідних мереж, часті 
аварії на яких спричинюють вторинне за-
бруднення питної води і небезпеку виник-
нення та поширення інфекційних захво-
рювань. В цілому перевищення санітарних 
норм дніпровської води за різними показ-
никами коливається в межах 1,1–4,0 рази. 

ЗАРАДИ МАЙбУТНІх ПОКОЛІНЬ

Багато хто зі старшого покоління укра-
їнців ще пам’ятає, як у юнацькі роки чиста 
вода не те що не викликала ні в кого по-
диву, а була нормою. Нині ж наші водойми 
дедалі більше втрачають свою велич і ба-
гатство. Цю проблему потрібно вирішува-
ти вже зараз. Саме Всесвітній день водних 
ресурсів є унікальною можливістю нага-
дати суспільству про надзвичайну важли-
вість води для оточуючого середовища і 
розвитку людства. Це може допомогти по-
глибити суспільне розуміння як проблем, 
так і рішень у цій області. Однак для до-
сягнення позитивних результатів необхід-
но перетворити слова на зобов’язання й дії 
у рамках загальної теми.

Із 1997 року в Україні діє Національна 
програма екологічного оздоровлення ба-
сейну Дніпра та поліпшення якості питної 
води. Основною метою даного документа є 
відновлення і забезпечення сталого функціо-
нування Дніпровської екосистеми, якісно-
го водопостачання, екологічно безпечних 
умов життєдіяльності населення й госпо-
дарської діяльності та захисту водних ре-
сурсів від забруднення і виснаження. 

Однак стратегічні напрями, визначе-
ні Національною програмою для Дніпра, 
поки що так і не вирішили проблем: над-
мірного навантаження на водні об’єкти; 
забруднення води неупорядкованим відве-
денням стічних вод від населених пунктів, 
господарських об’єктів і сільськогоспо-
дарських угідь; погіршення якості питної 
води; недостатньої ефективності існуючої 
системи управління охороною та викорис-
танням водних ресурсів; безконтрольної 
забудови узбережжя житловими, дачними 
та господарськими будівлями тощо.

Отож наша держава має ще багато над 
чим попрацювати заради добробуту та 
здоров’я майбутніх поколінь. Тим більше, 
що світ змінюється у своєму ставленні до 
природи. Людина починає розуміти не-
безпечність бездумного споживання. Го-
ловне, щоби ми, українці, долучилися до 
цього процесу якомога раніше!         n

H2O: формула життя
воду завжди вважали джерелом усього живого. Саме вона слугувала середовищем довготривалої 

еволюції на нашій планеті. Проте якщо раніше людство мало задумувалося над використанням водних 
ресурсів, то в останні роки у всьому світі йде жвава дискусія про збереження води. з нагоди всесвітнього 
дня водних ресурсів „ПУ” також вирішив долучитися до обговорення даної проблеми.

ДОВІДКА „ПУ”

Щорічно людство використовує 
в середньому до 6000 км3 води, з них 
в сільському господарстві – близько 
3400 км3, промисловості – 2200 км3, на 
комунально-побутові потреби – 400 км3. 
Для порівняння: найбільше прісноводне 
озеро в світі Верхнє (Канада, США) 
має об’єм 12 100 км3, ширину 257 км, 
довжину 563 км, а середня глибина 
становить 147 метрів.
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08.30, 05.25 Правда життя
09.00 Д/с «Православнi 

святi»
10.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40 Х/ф «Тенета рекета»
15.45 Х/ф «Плащаниця 

Олександра 
Невського»

18.30, 03.15 Агенти впливу
19.00, 23.30, 02.00, 04.40 

Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
20.30 Т/с «CSI. Лас-Вегас-10»
21.30 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

22.30 Т/с «Закон i порядок»
00.00 Х/ф «Епоха героїв» �

05.10 Т/с «Шина»
05.45 Kids'Time
05.50 М/с «Майстер Меннi»
06.35 Kids'Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Х/ф «Машина часу»
11.40 Т/с «Татусевi доньки»
12.40 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
13.45 М/с «Аладдiн»
14.20 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Нереальна 

iсторiя»
16.50 Т/с «Татусевi доньки»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.55 Т/с «Молодята»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Аферисти
22.45 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
23.50 Т/с «Купiдон»
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00 Пiдсумки тижня
09.35, 20.50 Народнi грошi
09.40 Точка зору
10.05 Легко бути жiнкою
11.00 Шеф-кухар країни
11.50, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
12.10, 18.40, 21.35 Дiловий 

свiт
12.20 Право на захист
12.40 Армiя
13.00 Контрольна робота
13.40 Мiжнародний турнiр з 

художньої гiмнастики 
«Кубок Дерюгiної». 
Фiнал

14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.20 Euronews
15.40 Х/ф «Приборкання 

вогню». 1, 2 с. �
18.55 Смiшний та ще 

смiшнiший
19.20 After Live
19.40 Романси О. Малiнiна
20.35 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений 

виклик
21.40 Свiт спорту
21.50 Весняний жарт
22.20 Православна 

енциклопедiя
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00 Пiдсумки

05.20 Т/с «Агент 
нацiональної 
безпеки-6»

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 «Жуков»
12.00 Новини
12.35 Т/с «Жуков»
13.35 Слiдство вели...
14.30 Х/ф «Щастя за 

контрактом» �
Олігархові Один-
цову сниться сон: 
він одружується 
на гарній дівчині. 
Причому сило-
міць! Під сукнею 
наречена прихо-
вує пістолет. Йо-
му б замислити-
ся – раптом це 
попередження, 
але сучасному 
чоловікові ніколи 
розпорошувати-
ся на забобони...

16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Жуков»
22.35 Т/с «Лектор»
00.40 Позаочi

06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чорний плащ»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.05 Х/ф «Подаруй менi 

недiлю»
Молодий столич-
ний лікар Андрій 
опиняється в ма-
ленькому селі, де 
знайомиться з 
художницею Лі-
зою. Наївна й чи-
ста дівчина ві-
рить, що доля по-
слала їй справ-
жнє кохання, ад-
же півроку тому, 
ще до знайом-
ства, вона нама-
лювала портрет 
Андрія.

17.00 ТСН. Особливе
17.35 Сiмейнi мелодрами-2
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Iнтерни»
21.15 Принци бажають 

познайомитися
22.30 Х-мiсiя
23.30 ТСН
23.50 Tkachenko.ua
00.40 Т/с «Одержимий»
01.30 Х/ф «Якось в 

Америцi» �
05.05 Т/с «Одержимий»

05.20 Служба розшуку дiтей
05.30 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
07.35 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Море по колiно
10.00 Х/ф «Астерiкс i 

Обелiкс. Мiсiя 
«Клеопатра»

12.05 Х/ф «Астерiкс на 
Олiмпiйських iграх»

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф «Астерiкс на 

Олiмпiйських iграх»
15.00 Х/ф «Iндiана Джонс i 

Королiвство 
Кришталевого 
Черепа»

17.40 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Чужий район»
22.10 Факти. Пiдсумок
22.40 Свобода слова
00.50 Спорт
01.00 Надзвичайнi новини
01.55 ПроЦiкаве
02.05 Факти
02.35 Свобода слова
04.25 Свiтанок

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
06.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
07.55 Танцюють всi! 

Повернення героїв
11.10 Х/ф «Наказано 

одружити» �
Головний герой 
цієї історії – капі-
тан-лейтенант 
Володимир Коз-
лов. Людина не-
замінна! Але є 
одна біда – Воло-
дя страшенно не-
уважний, від чого 
постійно потра-
пляє у безглузді 
ситуації. Через 
свою незібра-
ність він якось 
примудрився під 
час загального 
шикування по-
ставити в незруч-
не становище са-
мого контр-адмі-
рала!

13.40 Т/с «Черговий янгол»
14.40 Нез'ясовно, але факт
15.40 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Куб
21.15 Танцюють всi!-4
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Танцюють всi!-4
02.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.50 «Вікна»-спорт

08.30, 13.50, 20.15 Т/с 
«Слiд»

09.10 Т/с «Охоронець-3»
11.00 Т/с «Сармат»
12.50, 04.40 Нехай говорять
15.20, 02.30 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.10, 19.15, 04.00 Подiї. 

Спорт
17.15, 04.05 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
21.30 Т/с «Подружжя»
22.30 Х/ф «Цар 

скорпiонiв» �
00.20 Т/с «Слiдчий комiтет»
02.10, 05.30 Т/с «30 

потрясiнь»
02.50 Т/с «Анжелiка»

08.00 Телепузики
09.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.25 Єралаш
10.10 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Comedy Woman
11.55 Iнтуїцiя
12.50, 19.05 Одна за всiх
13.20 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
15.15 Т/с «Ранетки»
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.35 БарДак
19.35 Т/с «Дєтка»
22.30 Т/с «Щоденники 

Темного-2»
23.10 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

08.10 «Мальорка» – 
«Барселона»

10.00 Футбольний уїк-енд
11.00 «Челсi» – 

«Тоттенгем»
13.00 Найсмiшнiшi 

футбольнi моменти
13.10 «Ювентус» – «Iнтер»
15.10 Футбольний уїк-енд. 

Сурдопереклад
16.10, 03.15 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
17.10, 04.10 Чемпiонат 

Iталiї. Огляд туру
17.55, 01.10 Чемпiонат 

Нiмеччини. Огляд 
туру

19.00, 02.05 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

20.00  Євро-уїкенд
21.55  Чемпiонат Англiї. 

МЮ – «Фулгем»

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.50 Народнi грошi
09.35 Свiтло
10.00 Легко бути жiнкою
10.55 В гостях у Д. Гордона
11.45, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
11.50, 15.20 Euronews
12.10, 18.45, 21.15 Дiловий 

свiт
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.00 Кордон держави

Поняття безпеки 
держави в наш 
час  набуло знач-
но глибшого сен-
су, вийшовши за 
межі суто війсь-
кових аспектів. 
На сьогодні для 
будь-якої цивілі-
зованої країни  
проблемою ста-
ли транскордонні 
злочини. 

13.30 Х/ф «Ягуар»
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
16.05 Оновлене мiсто
16.35 Х/ф «Доля людини» 
18.15 221. Екстрений 

виклик
19.00 Про головне
19.25 221.Екстрений 

виклик. Тиждень
20.15 Афтершок
20.35 Свiт спорту
20.45 Плюс-мiнус
21.25 Адреналiн

05.25 Т/с «Агент 
нацiональної 
безпеки-6»

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 «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 

мiлiцiї»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.20 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Жуков»
22.35 Т/с «Лектор»
00.40 Секретнi територiї
01.30 Подробицi
01.55 Служба розшуку дiтей
02.00 Х/ф «Детектив» �
04.05 Територiя 

непiзнаного
04.55 Знак якостi

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чорний плащ»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
09.55 Т/с «Клон-2»
10.45 Шiсть кадрiв
11.20 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
12.15 Знiмiть це негайно
13.10 Цiлковите 

перевтiлення
14.00 Давай одружимось
14.50 Давай одружимось
15.45 Мiняю жiнку-4
17.00 ТСН. Особливе
17.35 Сiмейнi мелодрами
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Iнтерни»
21.15 I прийде кохання
22.40 ТСН
23.00 Т/с «Iнтерни»
23.35 Т/с «Iнтерни»
00.00 Т/с «Одержимий»
01.00 Х/ф «Нiколи не 

пiзно» �
02.35 ТСН
02.55 Давай одружимось
03.40 Мiняю жiнку-4
04.45 Т/с «Одержимий»

05.15 Факти
05.30 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
07.35 Дiловi факти
07.45 Пiд прицiлом
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi 

новини
10.35 Т/с «Менти»
12.35 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.05 Т/с «Чужий 

район»
15.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.25 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Чужий район»
22.10 Факти. Пiдсумок
22.25 Х/ф «Брат» �
00.45 Надзвичайнi новини
01.40 Спорт
01.50 Х/ф «Пiдземний 

свiт» �
03.20 Факти
03.50 ПроЦiкаве
04.20 Свiтанок

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
11.00 Куб-2
12.05 Х/ф «Звiдки беруться 

дiти?»
14.00 Т/с «Черговий янгол»
15.00 Нез'ясовно, але факт
16.00 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.05 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Зiрковий ринг
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зiрковий ринг
23.10 Т/с «Доктор Хаус»
00.05 Т/с «Комiсар Рекс»
01.55 «Вікна»-спорт
02.05 Х/ф «Днi Турбiних» 

1919 рік. В Украї-
ні ще хозяйнують 
німці, а довкола 
Києва нишпорять 
петлюрівці. Од-
нак вже наближа-
ються до укра-
їнської столиці 
війська Червоної 
Армії. Для роди-
ни Турбіних, як і 
для всього ро-
сійського офі-
церства, це час 
болісних розду-
мів.

05.10 Т/с «Шина»
05.50 Kids'Time
05.55 М/с «Джуманджи»
06.35 Kids'Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Очевидець
09.55 Т/с «Свiтлофор»
10.35 Т/с «Молодята»
11.35 Т/с «Татусевi доньки»
12.40 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
13.45 М/с «Аладдiн»
14.20 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Нереальна 

iсторiя»
16.50 Т/с «Татусевi доньки»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.55 Т/с «Молодята»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Шур-амури
22.50 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
23.55 Т/с «Купiдон»

08.35, 19.00, 23.30, 01.50, 
04.35 Свiдок

09.00 Т/с «NCIS. Лос-Анджелес»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i 

порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI. Лас-Вегас-10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.35 Т/с «Танкер «Танго»
15.40 Х/ф «Сiль землi». 1 с. 
16.50 Х/ф «Хiд конем» �
18.30, 02.20 Речовий доказ
21.30 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

00.00 Х/ф «Акула Юрського 
перiоду» �

02.45 Агенти впливу

07.10, 17.10, 19.15, 03.50 
Подiї. Спорт

07.15, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 13.50, 20.15 Т/с 
«Слiд»

09.10 Т/с «Охоронець-3»
11.00 Т/с «Сармат»
12.50 Нехай говорять
15.20, 02.50 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
21.30 Т/с «Подружжя»
23.30 Т/с «Тюдори. 

Четвертий сезон»
00.30 Т/с «Слiдчий комiтет»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00 Єралаш
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки»
10.10 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00, 19.35 Т/с «Дєтка»
11.55 Iнтуїцiя
12.50, 19.05 Одна за всiх
13.20 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.35 БарДак
22.30 Т/с «Щоденники 

Темного-2»
23.10 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

00.00 Т/с «Секс i мiсто»
00.30 Т/с «Надприродне»

08.10 МЮ – «Фулгем»
10.20 «Iллiчiвець» – 

«Динамо»
12.15 Футбольний уїк-енд. 

Сурдопереклад
13.25, 20.00 Чемпiонат 

Iталiї. Огляд туру
15.10 Д/ф «Футбол для 

дiтей вiд Жозе 
Моурiньо»

15.40, 22.30 Футбол News. 
16.00 Євроуїкенд
18.00, 19.45 Футбол. 

Прикро та кумедно
18.15, 23.45 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
19.15 Чемпiонат Бразилiї
21.40 «Сандерленд» – 

«Евертон»
01.05 Чемпiонат України. 

«Чорноморець» – 
«Ворскла»
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ПОНЕДІЛОК, 26  БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

ВІВТОРОК, 27 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

15:00 «ІНДІАНА ДЖОНС...» 

ICTV
1957 рік. Радянські спецслужби 
викрадають кохану Індіани 
Джонса, ставлячи його перед 
вибором: бездіяльність і смерть 
подруги, або допомога радянсь-
кій розвідці у пошуках легендар-
ного Кришталевого Черепа...

15:45 «ПЛАЩАНИЦЯ ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО» 

НТН
Після крадіжки безцінної релік-
вії, плащаниці Олександра 
Невського, авторитетному зло-
дію-рецидивісту Пегому уві сні 
являється сам Великий князь. 
Він вирішує повернути раритет 
до монастиря.

22:30 «ЦАР СКОРПІОНІВ»

УКРАЇНА
Народи пустелі вирішили 
об'єднатися і протистояти Мем-
нону – правителю, який хоче 
поневолити всіх і поступово 
успішно досягає своєї мети за 
допомогою пророкувань поміч-
ника-провидця.

00:00 «ЕПОХА ГЕРОЇВ» 

НТН
Англійський загін «30 Assault 
Unit» був сформований під час 
Другої світової війни за ініціати-
ви Яна Флемінга, який служив 
тоді в британській воєнно-
морській розвідці і діяв на окупо-
ваній нацистами території.

12:05 «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?»

СТБ
Звідки беруться діти? Думали, 
ви знаєте відповідь на це питан-
ня? А от і неправильно! Мати 
молодого й успішного чоловіка 
настільки бажала синові сімей-
ного щастя, що у нього звідкі-
лясь почали з'являтися діти...

16:50 «ХІД КОНЕМ» 

НТН
Альошку, який мріє стати трак-
тористом, не допускають до 
роботи. А його друг Колька дав-
но мріє про міське життя. Альо-
ша йде на хитрість і з докумен-
тами друга вступає до училища 
механізаторів, а Колька їде в 
місто...

22:25 «БРАТ»

ICTV
Демобілізований після служби  в 
армії Данило Багров повернувся 
до рідного містечка. Але життя 
не влаштовувало хлопця, і він 
вирішив податися в Петербург, 
де процвітає його старший брат, 
який був найманим вбивцею.

00:00 «АКУЛА ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ» 

НТН
Неподалік від океанського ку-
рорту з'являються гігантські 
акули, що живляться людьми. 
Але людям це не подобається і 
вони відправляються у відкрите 
море на полювання. Хто пере-
може – людина чи риба?
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07.35 Хазяїн у домi
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
09.15, 20.50 Народнi грошi
09.25 Уряд на зв'язку з 

громадянами
09.50 Легко бути жiнкою
10.55 В гостях у Д. Гордона
11.45, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
11.50, 15.20 Euronews
12.10, 18.40, 21.20 Дiловий 

свiт
12.30 Наша пiсня
13.20 Х/ф «Маленькi 

трагедiї». 1 с. �
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.50 Х/ф «Маленькi 

трагедiї». 2, 3 с. �
18.15 221. Екстрений 

виклик
18.55, 02.30 Про головне
19.20 Вечiр пам'ятi 

народного артиста 
України Н. Яремчука

20.35 Свiт спорту
20.45 Плюс-мiнус
21.25, 04.30 Досвiд
22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки

05.30 Т/с «Агент 
нацiональної безпеки-
6»

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 «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 

мiлiцiї»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.20 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Жуков»
22.35 Т/с «Лектор»
00.40 Парк автомобiльного 

перiоду
01.05 Подробицi
01.30 Служба розшуку дiтей
01.35 Х/ф «Трактир на 

П'ятницькiй» �
03.00 Х/ф «Хлiбний день»
04.25 Д/ф «Мiф про 

Распутiна, або Чисто 
англiйське вбивство»

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чорний плащ»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
09.55 Т/с «Клон-2»
10.50 Шiсть кадрiв
11.25 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
12.20 Знiмiть це негайно
13.15 Цiлковите 

перевтiлення
14.05 Давай одружимось
14.55 Давай одружимось
15.50 Мiняю жiнку-4
17.00 ТСН. Особливе
17.35 Сiмейнi мелодрами
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Iнтерни»
21.15 Грошi
22.15 Пекельна кухня-2
23.20 ТСН
23.40 Т/с «Iнтерни»
00.15 Т/с «Iнтерни»
00.40 Т/с «Одержимий»
01.35 Х/ф «Нiколи не 

пiзно» �
03.10 Давай одружимось
03.55 Мiняю жiнку-4
04.55 Т/с «Одержимий»

05.10 Служба розшуку 
дiтей

05.20 Факти
05.35 Свiтанок
06.25 Дiловi 

факти
06.35 Спорт
06.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
07.35 Дiловi факти
07.40 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi 

новини
10.35 Т/с «Убивча сила»
12.40 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.15 Т/с «Чужий район»
15.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Убивча 

сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Чужий район»
22.10 Факти. Пiдсумок
22.25 Х/ф «Брат-2» �
01.20 Спорт
01.30 Надзвичайнi новини
02.20 Х/ф «Брат» �
03.55 Факти
04.30 Свiтанок

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
11.55 Х/ф «Самотнiм 

надається 
гуртожиток» �
Текстильниця 
живе в гуртожит-
ку у невеличкому 
містечку і мріє 
вийти заміж. Але 
дбає більше не 
про себе, а про 
інших. І тому, ко-
ли вкотре від 
дверей гуртожит-
ку від’їжджає ма-
шина з нарече-
ними, вона щиро 
радіє...

13.55 Т/с «Черговий янгол»
14.55 Нез'ясовно, але факт
15.55 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Зiркове життя
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зiркове життя
23.15 Т/с «Доктор Хаус»
00.15 Т/с «Комiсар Рекс»
02.10 «Вікна»-спорт
02.20 Х/ф «Днi Турбiних» 
03.20 Нiчний ефiр

05.55 М/с «Джуманджи»
06.35 Kids'Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Очевидець
09.55 Т/с «Свiтлофор»
10.35 Т/с «Молодята»
11.35 Т/с «Татусевi доньки»
12.40 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
13.45 М/с «Аладдiн»
14.20 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Нереальна 

iсторiя»
16.50 Т/с «Татусевi доньки»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.55 Т/с «Молодята»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Ревiзор
22.50 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
23.55 Т/с «Купiдон»
01.00 Репортер

08.35, 19.00, 23.30, 01.55, 
04.35 Свiдок

09.00 Т/с «NCIS. Лос-
Анджелес»

10.00, 22.30 Т/с «Закон i 
порядок»

11.00, 20.30 Т/с «CSI. Лас-
Вегас-10»

12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.35 Т/с «Танкер «Танго»
15.40 Х/ф «Сiль землi». 2 с. 
17.00 Х/ф «Один шанс iз 

тисячi» �
18.30, 05.40 Правда життя
21.30 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

00.00 Х/ф «Морський вовк» 

07.10, 17.10, 19.15, 03.40 
Подiї. Спорт

07.15, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 13.50, 20.15 Т/с 
«Слiд»

09.10, 21.30 Т/с 
«Подружжя»

11.00 Т/с «Сармат»
12.50 Нехай говорять
15.20, 02.40 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.30 Т/с «Тюдори. 

Четвертий сезон»
00.30 Х/ф «Вуличний 

боєць»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00 Єралаш
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки»
10.10 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00, 19.35 Т/с «Дєтка»
11.55 Iнтуїцiя
12.50, 19.05 Одна за всiх
13.20 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа мама!
16.40, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.35 БарДак
22.30 Т/с «Щоденники 

Темного-2»
23.10 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

00.00 Т/с «Секс i мiсто»

08.10 «Челсi» – 
«Тоттенгем»

10.20 «Чорноморець» – 
«Ворскла»

12.15 Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

13.15 «Вольфсбург» – 
«Гамбург»

15.10 Д/ф «Футбол для 
дiтей вiд Жозе 
Моурiньо»

15.40, 22.30 Футбол News
16.00 Чемпiонат Англiї. МЮ 

– «Фулгем»
18.00 Чемпiонат Англiї. 

Огляд туру
19.00 «Мальорка» – 

«Барселона»
21.00 «Один на один з 

Гамулою». В. Ващук
21.30, 04.00 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру

07.50 Заголовки
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 20.50 Народнi грошi
09.30 Книга.ua
09.55 Легко бути жiнкою
10.55 Здоров'я
11.45, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
11.50, 15.20 Euronews
12.05, 18.45, 21.20 Дiловий 

свiт
12.25, 02.30 Аудiєнцiя. 

Країни вiд А до Я
12.50 Крок до зiрок. 

Євробачення
13.40 Х/ф «Чорний 

трикутник». 1 с. �
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
16.00 Х/ф «Чорний 

трикутник» 2, 3 с. �
18.15 221. Екстрений 

виклик
19.05 Ювiлейний вечiр 

А. Демиденка «На 
вiдстанi душi»

20.35 Свiт спорту
20.45 Плюс-мiнус
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

05.30 Т/с «Агент 
нацiональної 
безпеки-6»

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 «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 

мiлiцiї»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Жуков»
22.30 Т/с «Лектор»
00.35 Розбiр польотiв
01.20 Подробицi
01.45 Служба розшуку дiтей
01.50 Х/ф «Русичi» �

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чорний плащ»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
09.55 Т/с «Клон-2»
10.45 Шiсть кадрiв
11.15 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
12.10 Знiмiть це негайно
13.05 Цiлковите 

перевтiлення
13.55 Давай одружимось
14.50 Давай одружимось
15.45 Мiняю жiнку-4
17.00 ТСН. Особливе
17.35 Сiмейнi мелодрами-2
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Iнтерни»
21.15 Я люблю Україну
22.40 ТСН
23.00 Т/с «Iнтерни»
23.35 Т/с «Iнтерни»
00.00 Т/с «Одержимий»
00.55 Х/ф «Поцiлуй мене, 

товаришу» �

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.35 Т/с «Убивча сила»
12.40 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Чужий район»
15.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Чужий район»
22.10 Факти. Пiдсумок
22.25 Х/ф «Вiйна» �

01.20 Спорт
01.25 Надзвичайнi новини
02.15 Х/ф «Брат-2» �
04.20 Факти
04.55 Свiтанок

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
11.45 Х/ф «Найчарiвнiша 

та найпривабливiша» 

13.40 Т/с «Черговий янгол»
14.40 Нез'ясовно, але факт
15.40 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Холостяк-2
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Холостяк-2
23.55 Холостяк-2. Як вийти 

замiж
00.55 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Т/с «Комiсар Рекс»
03.20 «Вікна»-спорт
03.30 Х/ф «Ще раз про 

кохання» �
Фільм про кохан-
ня молодого фі-
зика та стюарде-
си. Легкий флірт 
переходить у 
важку і трагічну 
любов. І лише 
втративши коха-
ну, герой розу-
міє, що це було 
справжнє велике 
кохання у його 
житті.

06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
07.05 Пiдйом
07.30 Пiдйом
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Очевидець
09.55 Т/с «Свiтлофор»
10.35 Т/с «Молодята»
11.35 Т/с «Татусевi доньки»
12.40 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
13.45 М/с «Аладдiн»
14.20 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Нереальна 

iсторiя»
16.50 Т/с «Татусевi доньки»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.55 Т/с «Молодята»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Стороннiм В...
22.50 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
23.55 Т/с «Купiдон»

07.00 Х/ф «Маньчжурський 
варiант» �

08.35, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i 

порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.30 Т/с «Кохання та 

золото»
15.40 Х/ф «Сiль землi». 3 с. 
16.55 Х/ф «Контрудар» �
18.30 Легенди карного 

розшуку
21.30 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

00.00 Спецпiдроздiл 
«Омега»

08.30, 13.50, 20.15 Т/с 
«Слiд»

09.10, 21.30 Т/с 
«Подружжя»

11.00 Т/с «Сармат»
15.20, 02.40 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.30 Т/с «Тюдори. 

Четвертий сезон»
00.30 Х/ф «Тор. Молот 

богiв» �
02.20, 05.15 Т/с «30 

потрясiнь»
03.45 Х/ф «Лабiринти 

неправди» �

06.00 Дiзнайся як
06.15 Домашнiй ресторан
07.05, 08.30 Мультик з 

Лунтиком
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00 Єралаш
09.15, 15.15 Т/с «Ранетки»
10.10 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00, 19.35 Т/с «Дєтка»
11.55 Iнтуїцiя
12.50, 19.05 Одна за всiх
13.20 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа мама!
16.40, 20.30 Т/с «Унiвер»
18.35 БарДак
22.30 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

08.10 «Арсенал» – «Астон 
Вiлла»

10.20 Пункт призначеня – 
Київ-2012

10.50 «Металург» – 
«Оболонь»

12.45 «Сандерленд» – 
«Евертон»

14.40 «Один на один з 
Гамулою». В. Ващук

15.10 Д/ф «Футбол для 
дiтей вiд Жозе 
Моурiньо»

15.40, 22.50 Футбол News. 
16.00 Журнал УЄФА Євро-2012
17.30, 19.55 Футбол Live
17.55  Перша лiга. 

«Металург» – 
«Арсенал»

21.50 Чемпiонат Англiї. МЮ 
– «Фулгем»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 28 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

ЧЕТВЕР, 29 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

13:20 «МАЛЕНЬКІ ТРАГЕДІЇ» 

ПЕРШИЙ
Фільм присвячений 150-річчю 
Болдинської осені. Вільна екра-
нізація драматичних творів 
О.С.Пушкіна«Скупий лицар», 
«Бенкет під час чуми», «Кам'яний 
гість», «Єгипетські ночі». Остан-
ні ролі В.Висоцького

17:00 «ОДИН ШАНС ІЗ ТИСЯЧІ» 

НТН
1942 рік. Загін розвідників-
десантників, закинутий у тил 
ворога, виривається з німець-
кого кільця. Діставшись шосе, 
вони зупиняють машину. У ній 
опиняється агент ворожої 
розвідки...

22:25 «БРАТ–2» 

ICTV
Беручи участь у програмі на теле-
баченні, Данило Багров зустрічає 
своїх друзів, з якими воював у 
Чечні. Одного з них несподівано 
вбивають. Данило знає, що у того 
були неприємності через брата-
хокеїста в Америці.

00:30 «ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ» 

УКРАЇНА
Злодій – «генерал» невідомої 
країни – мріє про владу над сві-
том. Полковник спецслужб під 
виглядом злочинців засилає до 
нього двох дрібних шахраїв, 
інсценувавши їхню втечу з 
в'язниці і свою загибель...

07:00 «МАНЬЧЖУРСЬКИЙ ВАРІАНТ»

НТН
Маньчжурія, серпень 1945 року. 
Власник готелю для вищих чинів 
японської армії Ісідзіма – ра-
дянський розвідник. Події роз-
виваються так, що він і його го-
тель опиняються у центрі драма-
тичних подій.

11:45 «НАЙЧАРІВНІША ТА НАЙПРИВАБЛИВІША» 

СТБ
Подруга проектувальниці Наді, 
ефектна жінка-психолог, виріши-
ла допомогти їй знайти щастя в 
житті. Вона розробляє програму 
перетворення «сірої мишки» у 
найчарівнішу і найпривабливішу 
жінку...

16:55 «КОНТРУДАР» 

НТН
У листопаді 1943 року війська 
генерала Ватутіна глибоко вкли-
нилися в тил противника на 
правому березі Дніпра. Незва-
жаючи на несхвалення Ставки, 
Ватутін віддав наказ припинити 
наступ і перейти до оборони ...

22:25 «ВІЙНА»

ICTV
Його доля – лишитися живим, 
проте у невільничій ямі. Їх було 
декілька. Однак герою пощасти-
ло більше за всіх – його відпусти-
ли. І наказали більше ніколи 
сюди не приходити. Але він по-
вернувся...
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08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 20.00, 21.05 

Пiдсумки дня
09.20, 21.15 Народнi грошi
09.30 Д/ф «Паралельнi»
10.05 Театральнi сезони
10.55 Вiра. Надiя. Любов
11.45 Офiцiйна хронiка
11.50, 15.20 Euronews
12.10, 21.20 Дiловий свiт
12.30 Надвечiр'я
13.00 Околиця
13.40 Х/ф «Чоловiк собаки 

Баскервiлей» �
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
16.00 Смiшний та ще 

смiшнiший
16.25 Шустер. Рiчниця з дня 

смертi 
Л. Гурченко

17.50 After Live
18.15 221. Екстрений 

виклик
18.40 Шляхами України
19.00 Про головне
19.10 Футбол.ЧУ. Прем'єр-

лiга. «Металург» 
(Донецьк) – «Волинь» 
(Луцьк)

21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.00 Пiдсумки

05.30 Т/с «Агент 
нацiональної безпеки-
6»

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 «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в 

мiлiцiї»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Київ вечiрнiй
22.30 Велика полiтика
01.45 Х/ф «Генiй»
04.15 Подробицi
04.40 Знак якостi

06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чорний плащ»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
09.55 Т/с «Клон-2»
10.45 Шiсть кадрiв
11.20 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
12.15 Знiмiть це негайно
13.10 Цiлковите 

перевтiлення
14.00 Давай одружимось
14.50 Давай одружимось
15.45 Мiняю жiнку-4
17.00 ТСН. Особливе
17.35 Сiмейнi мелодрами-2
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
19.30 ТСН
20.10 Добрий вечiр
21.40 Х/ф «Коломбiана» �
23.45 Х/ф «Спуск» �

01.30 Х/ф «Поцiлуй мене, 
товаришу» �

03.05 ТСН
03.45 Давай одружимось
04.30 Давай одружимось
05.15 Мiняю жiнку-4

05.15 Служба розшуку 
дiтей

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
07.35 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi 

новини
10.35 Т/с «Убивча сила»
12.40 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.15 Т/с «Чужий район»
15.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Убивча сила»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Чужий район»
22.10 Х/ф «Ключ 

саламандри» �
00.20 Голi та смiшнi
01.20 Т/с «Пiд прикриттям»
02.20 Факти
02.50 ПроЦiкаве
03.35 Свiтанок

05.30 Документальний 
детектив

05.55 Х/ф «Аелiта, не 
чiпляйся до 
чоловiкiв» �

07.35 Х/ф «Мiй принц» �
Заможнє життя 
не робить Аллу 
щасливою. У її 
житті немає го-
ловного – кохан-
ня. У свій 35-й 
день народження 
Алла знайомить-
ся в барі з прива-
бливим чолові-
ком, сприймаючи 
його як «хлопця 
за викликом». 
Утім, її новий 
знайомий не по-
спішає розвіяти 
це прикре непо-
розуміння.

09.35 Х/ф «Сiмейний дiм» 
16.40 Х/ф «Москва сльозам 

не вiрить» �
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Х/ф «Москва сльозам 

не вiрить» �
20.00 Танцюють всi! 

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

Повернення героїв
23.55 Х/ф «Мiй принц» �
01.50 «Вікна»-спорт

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

Квадратнi штани»
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.40 Пiдйом
09.00 Очевидець
09.55 Т/с «Свiтлофор»
10.35 Т/с «Молодята»
11.35 Т/с «Татусевi доньки»
12.35 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
13.45 М/с «Аладдiн»
14.20 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Нереальна 

iсторiя»
16.50 Т/с «Татусевi доньки»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Свiтлофор»
21.50 Пакуй валiзи
23.40 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»

08.35, 19.00, 02.00, 03.45, 
05.00 Свiдок

09.00 Т/с «NCIS. Лос-
Анджелес»

10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00 Т/с «CSI. Лас-Вегас-

10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Лiтєйний»
13.35 Т/с «Кохання та 

золото»
15.45 Х/ф «Сiль землi». 4 с. 
17.00 Х/ф «Десант» �
19.30 Х/ф «Вибух на 

свiтанку» �
21.20 Х/ф «Адмiрал»
00.00 Х/ф «Водоспад 

Серафима» �

06.00, 05.40 Срiбний 
апельсин

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї

07.10, 17.10, 19.15, 03.50 
Подiї. Спорт

07.15, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 13.50 Т/с «Слiд»
09.10 Т/с «Подружжя»
11.00 Т/с «Сармат»
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
20.15 Т/с «Охоронець-3»
23.45 Х/ф «Рiднi та 

близькi» �

08.00 Телепузики
09.00 Єралаш
09.15 Т/с «Ранетки»
10.10 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Дєтка»
11.55 Iнтуїцiя
12.50, 19.10 Одна за всiх
13.20 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
15.15 Т/с «Хто у домi 

хазяїн?»
15.45 Чортицi в спiдницях
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 20.05 Т/с «Унiвер»
18.40 Даєш, молодь!
22.35 Т/с «Щоденники 

Темного»
23.15 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

08.15 «Реал» – «Сосьєдад»
10.20, 16.00, 01.05 Д/ф 

«Претенденти Євро-
2012». Швецiя

10.50 «Металург» – 
«Арсенал»

12.45 Пункт призначеня – 
Київ-2012

13.15 «Челсi» – 
«Тоттенгем»

15.10 Д/ф «Футбол для дiтей 
вiд Жозе Моурiньо»

15.40, 22.15 Футбол News. 
16.30 Футбол. Прикро та 

кумедно
16.45 «Ювентус» – «Iнтер»
18.45, 21.10 Футбол Live
19.10 «Металург» – 

«Волинь»
21.25 «Борусiя» – 

«Штутгарт»

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
06.45 Українська мрiя 

М. Поплавського
07.20 Укравтоконтинент
07.40 Кориснi поради
08.00, 09.15 Шустер-Live
09.00 Школа юного 

суперагента
11.45 After Live

Авторський про-
ект Мустафи 
Найєма  за лаш-
тунками програ-
ми «Шустер 
Live». Зйомки 
проекту прохо-
дять одночасно 
з ефіром 
шоу «Шустер 
Live» і дають 
можливість гля-
дачам побачити 
те, що відбува-
ється в реклам-
них паузах, а та-
кож до і після пе-
редачі.

12.05 Секрети успiху
12.30, 22.55 Телемарафон 

«Пiсня об'єднує нас»
22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»

08.30 Городок
09.05 Орел i Решка
10.00 Україно, вставай!
10.45 Вирваний 

iз натовпу
11.20 Найрозумнiший
13.20 Д/ф «Легенда. 

Людмила Гурченко»
15.05 Велика рiзниця
17.00 Київ вечiрнiй
19.00 Розсмiши комiка
20.00 Подробицi
20.30 Вечiрнiй квартал
22.30 Х/ф «Стерво»

Деякі російські 

дядечки, вмира-

ючи, залишають 

заповіт своїм 

лондонським 

племінницям. Так 

23-річна красуня 

Джені Вольт от-

римує в спадок 

найбільший ро-

сійський бок-

серський клуб. А 

на додачу – кон-

тракт на прове-

дення бою Між-

народною асоці-

ацією боксу 

(WBA).

00.35 Х/ф «Стирач»
02.45 Подробицi

06.20 М/с «Смурфи»
07.15 Справжнi 

лiкарi-2
08.05 Свiтське 

життя
09.05 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ»
10.10 М/с «Тiмон 

i Пумба»
10.35 М/с «Тiмон 

i Пумба»
11.00 Т/с «Iнтерни»
19.30 ТСН
20.00 Т/с «Iнтерни»
22.10 Добрий вечiр
23.50 Х/ф «Коломбiана» 

Кат було всього 

дев’ять, коли на її 

очах невідомі 

вбили батьків. 

Дівчинка зуміла 

втекти від банди-

тів і знайти при-

тулок в Чикаго у 

свого дядька. Те-

пер Кат – профе-

сійний убивця.

01.35 Х/ф «Спуск» �
03.20 Т/с «Iнтерни»
04.55 ТСН
05.25 Х/ф «Мама 

Джек» �

08.30 Бережись автомобiля
09.10 Козирне життя
09.40 Люди, конi, кролики... 

та домашнi ролики
10.00 ЄвроФуд-2012
10.25 Квартирне питання
11.25 Стоп-10
12.25 Провокатор
13.25 Т/с «Чужий район»
15.45 Максимум в Українi
16.45 Х/ф «Полiцейська 

академiя»
18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Х/ф «Тиха застава»

Бій на 12-й при-
кордонній заставі 
московського 
прикордонного 
загону в Респуб-
ліці Таджикистан 
відбувся у вівто-
рок 13 липня 
1993 року. У ре-
зультаті бою ше-
стеро прикор-
донників удосто-
єні звання Героя 
РФ, четверо з 
яких – посмер-
тно.

20.50 Наша Russia
21.45 Х/ф «Клiтка-2» �

23.35 Х/ф «Ключ 
саламандри» �

04.55 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.10 Х/ф «Сiм старих та 

одна дiвчина» �
Випускниця ін-

ституту фізкуль-

тури мріє стати 

відомим трене-

ром, а поки що 

працює за розпо-

ділом з групою 

здоров’я. З різ-

ними людьми до-

водиться їй спіл-

куватися. А відо-

мо, що скільки 

людей, стільки й 

характерів.

07.40 Караоке 
на Майданi

08.40 Снiданок
08.50 Їмо вдома
10.00 Зiркове 

життя
12.25 Зiрковий 

ринг
15.00 Холостяк-2
19.00 Україна має талант!-4
22.15 Х/ф «Москва 

сльозам 

не вiрить» �

01.35 Х/ф «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша» �

02.55 Нiчний ефiр

05.45 Т/с «Шина»
06.25 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
08.55 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
09.35 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
10.00 Ревiзор
11.05 Аферисти
12.05 Стороннiм В...
13.15 Новий погляд
14.15 Кухня на двох
15.15 Даєш, молодь!
15.55 Х/ф «Джек i бобове 

дерево»
17.55 Х/ф «Джек i бобове 

дерево-2»
19.55 Х/ф «Чумова 

п'ятниця»
22.00 Хто зверху?
23.30 Х/ф «Затягни мене в 

пекло» �

01.30 Спортрепортер
01.35 Т/с «Молодi 

мушкетери»
02.30 Зона ночi
02.35 Ой, не говорiть менi 

про любов...
03.15 Зона ночi
03.20 Моя адреса – 

Соловки. Пастка
03.35 Зона ночi
03.40 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi

06.00 Легенди бандитського 
Києва

06.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства»

09.05 Х/ф «Адмiрал»
11.30, 01.45 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.05 Х/ф «Вибух на 

свiтанку» �
15.00 Т/с «Захист 

Красiна-2»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-6»
23.00 Резервiсти
00.00 Х/ф «Ностра–

дамус» �
03.35 Агенти впливу
04.30 Уроки тiтоньки Сови
04.50 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 19.00, 03.40 Подiї
07.15 Подiї. Спорт
07.20, 04.00 Х/ф «Ноттiнг 

Хiлл» �
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-8»
14.00, 16.00, 01.40 Т/с 

«Анжелiка»
18.00, 19.20 Т/с «Цвiт 

черемшини»
21.15 Х/ф «Четверта 

група» �
23.50 Х/ф «Ой, матусі» �

03.10 Щиросерде зiзнання

08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.40, 16.00 Єралаш
10.05, 16.15 Одна за всiх
10.35 Т/с «Хто у домi 

хазяїн?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
12.30 ТЕТ 2.0
13.25 Х/ф «Чоловiк у 

червоному черевику» 
15.05 Лялечка-2
16.45, 20.40 Т/с «Унiвер»
18.40 Х/ф «Боги, мабуть, 

з'їхали з глузду» �
22.30 Чортицi в спiдницях
23.00 Х/ф «Дев'ята 

брама» �
01.15 Х/ф «Студентка» �

08.10 «Металург» – 
«Арсенал»

10.00, 13.00, 15.40, 18.10, 
20.45, 21.45 Футбол 
News. Live

10.20 Футбол. Прикро та 
кумедно

10.35 «Металург» – 
«Волинь»

12.30, 13.10, 15.25, 15.45, 
17.50, 18.15, 20.25 
Футбол Live

13.25 «Таврiя» – «Днiпро»
15.55  Чемпiонат України. 

«Зоря» – «Iллiчiвець»
18.25  Чемпiонат України. 

«Оболонь» – 
«Карпати»

20.55, 22.55  Чемпiонат 
Iспанiї

01.10 Чемпiонат України. 
«Таврiя» – «Днiпро»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 30 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

СУБОТА, 31 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

21:20 «АДМІРАЛ» 

НТН
Фільм, що розповідає про життя 
видатного бойового офіцера 
воєнно-морського флоту, по-
лярного  дослідника, який зго-
дом став адміралом і верховним  
правителем Росії – Олександра 
Васильовича Колчака.

22:10 «КЛЮЧ САЛАМАНДРИ» 

ICTV
На острові в Південно-Східній 
Азії зникла Міжнародна наукова 
експедиція. Останнє повідом-
лення, отримане від учених, го-
ворить про загрозу глобальної 
катастрофи.

23:45 «СПУСК»

1+1
Компанія чарівних дівчат звикла 
проводити свою відпустку в ек-
стремальних подорожах. На цей 
раз прийнято рішення досліджу-
вати гірські хребти. Все йде не-
погано до тих пір, поки вони не 
знаходять загадковий грот.

00:00 «ВОДОСПАД СЕРАФИМА» 

НТН
1868 рік, Невада. Громадянська 
війна закінчена, але не для всіх. 
Невеликий загін найманих 
стрільців, очолюваний колишнім 
полковником армії Конфедерації  
Карвером, переслідує екс-капі-
тана армії северян Гідеона.

21:45 «КЛІТКА–2» 

ICTV
Майя – перша жертва маніяка-
вбивці Куспа, який славиться 
тим, що доводить своїх жертв до 
межі зі смертю, а потім повертає 
їх до життя. Вибравшись з коми, 
Майя розуміє, що має здатність 
проникати в думки вбивці...

22:15 «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ» 

СТБ
Москва 50-х. Три дівчини, які 
приїхали до Москви шукати свою 
долю, живуть у гуртожитку. До 
кожної з них приходить кохання. 
Але як несхожі їх долі, як багато 
потрібно, щоб утримати своє 
щастя.

23:30 «ЗАТЯГНИ МЕНЕ В ПЕКЛО» 

НОВИЙ КАНАЛ
Банківський службовець Крістін 
Браун відмовляється продовжи-
ти кредит дивній старенькій, яка 
насправді виявляється древнім 
демоном. Стара накладає на 
дівчину закляття. У Крістін є три 
дні, щоб зняти його.

23:50 «ОЙ, МАТУСІ» 

УКРАЇНА
Кейт Холбрук у 37 років нарешті 
вирішує народити дитину, але 
з'ясовується, що її шанси зава-
гітніти мінімальні. У відчаї Кейт 
вирішує знайти сурогатну матір, 
але її життя перевертається, коли 
до неї переселяється Енджі.
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05.45 Легенди бандитського 
Києва

07.30 Т/с «Захист 
Красiна-2»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00, 04.25 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi 

святi»
14.00 Резервiсти
15.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-6»
19.00, 01.20 Х/ф «Онг Бак. 

Тайський воїн»
21.10 Х/ф «Хаос» �
23.20 Х/ф «Крокодил» �
03.10 Речовий доказ
05.20 Уроки тiтоньки Сови
05.35 Правда життя

06.00, 05.30 Срiбний 
апельсин

06.40 Подiї
07.00 Т/с «Жити будете!»
08.00 Таємницi зiрок
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-8»
12.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-9»
13.00 Т/с «Цвiт черемшини»
16.00 Вечiр з Максимом 

Галкiним
18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий 

комiтет»
19.00, 03.30 Подiї тижня
22.30 Футбольний уїк-енд
23.30 Т/с «Час Волкова»

06.00, 22.55 Телемарафон 

«Пiсня об'єднує нас»
Українська пісня 
йде на світовий 
рекорд! 55 годин 
без перерви у 
прямому ефірі 
транслювати-
меться найтри-
валіший телема-
рафон українсь-
кої пісні. Автори 
ідеї – ректор Ки-
ївського націо-
нального універ-
ситету культури і 
мистецтв Михай-
ло Поплавський і 
генеральний ди-
ректор «Першого 
національного» 
Єгор Бенкен-
дорф. За допо-
могою українсь-
кої пісні про 
Україну та її куль-
туру зможе діз-
натися весь світ. 
Над проектом 
працює сильна 
команда профе-
сіоналів. Телема-
рафон реалізова-
ний на базі про-
екту «Наша 

пісня». 
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»

05.35 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» �

06.55 Найрозумнiший
08.45 Ранкова пошта
09.30 Школа доктора 

Комаровського
10.05 Недiля з «Кварталом»
11.05 Свати бiля плити
11.30 Т/с «Свати-4»
12.35 Т/с «Свати-5»
15.55 Вечiрнiй квартал
17.55 Х/ф «Про що 

говорять чоловiки»

Про що говорять 
чоловіки? Зви-
чайно, про жінок. 
Ні, ще про робо-
ту, гроші, маши-
ни, футбол... Але 
переважно все-
таки – про жінок. 
За два дні, які во-
ни проведуть у 
дорозі, герої 
встигнуть обго-
ворити чимало 
тем...

20.00 Подробицi тижня
20.55 Х/ф «Про що іще 

говорять чоловiки»

23.00 Мiс Україна-2012
01.00 Х/ф «Велика пiна» �
02.30 Подробицi тижня
03.15 Знак якостi
03.40 Х/ф «Велика пiна» �

07.05 Пекельна кухня-2
08.00 Ремонт+
08.40 Марiчкин кiнозал
09.05 Лотерея «Лото-

Забава»
10.10 М/с «Тiмон 

i Пумба»
10.35 М/с «Тiмон i Пумба»
11.00 Т/с «Iнтерни»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни-2. Нова 

iсторiя
22.45 Т/с «Iнтерни»
23.10 Голос країни-2. Нова 

iсторiя
23.40 Свiтське життя
00.40 ТСН-Тиждень
01.30 Х/ф «Потяг до 

Дарджилiнга» �
Три придуркуваті 
братики, які не 
розмовляли один 
з одним цілий рік 
після смерті 
батька, опиня-
ються в потягу, 
що їде через Ін-
дію. Мандрівка 
має допомогти їм 
зрозуміти і знай-
ти себе, відно-
вивши ослаблі сі-
мейні узи. Втім, 
незабаром цей 
добрий намір з 
тріском прова-
люється.

08.05 Море по колiно
08.45 Х/ф «Чого хочуть 

жiнки?»
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.20 Спорт
12.25 Х/ф «Тиха 

застава»
14.15 Х/ф «Полiцейська 

академiя»
16.20 Х/ф «Полiцейська 

академiя. Їх перше 
завдання»

18.10 Наша Russia
18.45 Факти тижня
19.45 Х/ф «О, щасливчик!»
21.40 Х/ф «Шоу 

починається» �
Детектив лос-ан-
джелеської полі-
ції Мітч Престон 
завжди хотів бути 
тільки поліцейсь-
ким. Але, на від-
міну від старого 
Престона, його 
новий напарник, 
патрульний Трей 
Селлерс, хоче 
бути поліцейсь-
ким і... зіркою те-
лебачення одно-
часно!

23.40 Голi та смiшнi
00.25 Х/ф «Клiтка-2» �

04.40 Нашi улюбленi 
мультфiльми

05.55 Х/ф «Дiти 
понедiлка» �

07.35 Холостяк-2. Як вийти 
замiж

08.35 Снiданок
08.45 Їмо вдома
10.35 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
11.40 Караоке на Майданi
12.40 Х/ф «Танцюй, 

танцюй» �
15.40 Україна має талант!-4
19.00 Битва екстрасенсiв
21.15 Х/ф «Мiльйонер» �
23.45 Х/ф «Повернення 

блудного тата» �
Олексія, лікаря з 
провінції, запро-
шують працюва-
ти до столиці. 
Його кохана Світ-
лана хотіла би 
поїхати з ним, 
але не може цьо-
го зробити. Вона 
не приїжджає на 
вокзал, і Олексій 
вирушає в доро-
гу, навіть не по-
прощавшись...

01.45 Неймовiрнi iсторiї 
кохання

02.30 Х/ф «Дiти понедiлка» 

05.10 Т/с «Шина»
05.50 Клiпси
06.10 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 Даєш, молодь!
09.00 М/с «Губка Боб 

Квадратнi штани»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Топ-100
11.15 Хто зверху?
13.00 Шури-амури
14.10 Пiраньї. Дайджест
15.05 Пакуй валiзи
17.05 Файна Юкрайна
17.55 Х/ф «Чумова 

п'ятниця»
20.00 Х/ф «Любов у 

великому мiстi-2»
22.00 Люди ХЕ
23.00 Х/ф «Красун–

чик-2» �
01.25 Спортрепортер
01.30 Т/с «Молодi 

мушкетери»
02.30 Зона ночi
02.35 Усмiшник
02.55 Зона ночi
03.00 С. Параджанов. 

Вiдкладена прем'єра
03.15 Київ на межi столiть
03.35 Зона ночi
03.40 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
05.10 Зона ночi

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.40 М/ф «Якось у лiсi»
10.45 Х/ф «Чоловiк у 

червоному черевику» 
12.25 Єралаш
12.40, 19.25 Одна за всiх
13.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.05 Чортицi в спiдницях
14.35, 20.20 Т/с «Унiвер»
16.30 Х/ф «Боги, мабуть, 

з'їхали з глузду» �
18.30 Лялечка-2
21.45 Х/ф «Наречена за 

будь-яку цiну» �
23.35 Валєра TV
00.05 Х/ф «Мрiї про дiвчат» 

08.10 «Таврiя» – «Днiпро»
10.00, 15.40, 20.25 Футбол 

News. Live
10.20, 04.50 Futbol Mundial
10.45 Студiя до фiльму 

«Пушкаш»
11.00 Д/ф «Пушкаш»
13.00 Студiя пiсля фiльму 

«Пушкаш»
13.10, 15.25, 15.45, 17.50 

Футбол Live
13.25 «Олександрiя» – 

«Арсенал»
15.55 «Ворскла» – 

«Шахтар»
18.25 «Хоффенхайм» – 

«Шальке»
20.40 Чемпiонат Англiї. 

«Ньюкасл» – 
«Лiверпуль»

22.25  Чемпiонат Iспанiї

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 1 КВІТНЯ 2012 РОКУ

СКАНВОРД

20:55 «ПРО ЩО ІЩЕ ГОВОРЯТЬ ЧОЛОВІКИ»

ІНТЕР
Льоша, Слава і Каміль у скрутну 
хвилину приходять на допомогу 
своєму другу Саші. Напередодні 
Нового року він наважився всту-
пити в конфлікт із дружиною 
співробітника силових струк-
тур...

21:10 «ХАОС» 

НТН
Банда грабіжників захоплює банк. 
Ватажок банди Лоренц вимагає 
викликати перемовника – детек-
тива Коннерса. А оскільки той має 
в поліції погану репутацію, до 
нього приставляють напарника – 
новачка Деккера.

23:00 «КРАСУНЧИК–2» 

НОВИЙ КАНАЛ
Для Лудо та Анни настали буд-
ні. Пристрасть Лудо пішла на 
спад і він почав давати Анні 
привід для ревнощів. Одно-
часно герой злиться на героїню 
за прояв почуттів ревнощів і 
власництва.

23:20 «КРОКОДИЛ» 

НТН
Компанія молодих людей бере 
напрокат великий катер, щоб 
весело провести час на озері. 
Кіт, майстер розповідати стра-
шилки, починає розказувати 
свою історію про жахливу єги-
петську крокодилиху.
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Мельник Артем
Херсонська область. 
Розшукується: учень 10 

класу Скадовської ЗОШ-інтернату, Мельник 
Артем, 18.12.1994 р.н., який 21.02.2012 р. 
самовільно залишив територію навчального 
закладу та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети хлопця: на вигляд 16-17 років, 
160-165 см на зріст, худорлявої статури, темно-
русяве волосся середньої довжини, карі очі.
Особливі прикмети: на лівій руці між вказівним 
та середнім пальцем має татуювання «Вика»; 
в лівому вусі носить сережку у вигляді 
невеликого камінця чорного кольору.

від щироГо СерЦЯ!

Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

Колектив отоларингологічного відділення Центрального 
клінічного госпіталю від щирого серця вітає з 70-річним 
ювілеєм свою колегу ЛУЧУК Ганну Федорівну! 

Весни Вам у думках,
Любові у серці.
Здоров’я й наснаги
На довгі роки!
Поваги від діток,
Любов від онуки,
Бадьорості духу,
Добра  у житті! 

Колектив відділу з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю управління забезпечення діяльності Голови 
Держприкордонслужби України та Інформагентство 
ДПСУ вітають з Днем народження старшого офіцера прес-
служби Західного регіонального управління підполковника                      
СТАХІВА Романа Михайловича!
Від усієї душі бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою, 
сімейного благополуччя та успіхів у службі!
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рейтинг 
українських вишів

Про вищі навчальні заклади України 
починають частіше говорити у світі. деякі 
виші лише з’являються в авторитетних 
міжнародних рейтингах, інші зміцнюють свої 
позиції у цих списках.    

Google запрацює 
як людина

Кожен користувач інтернету, набираючи 
запит у вікні пошуку, часто хоче отримати 
конкретну відповідь на запитання, а не 
підказку, де і як її шукати. найближчим 
часом відповіді «гугла», мають стати 
конкретнішими.   

веСелим олівЦемПро ПриСвоЄннЯ війСьКових звань

від 13 березня 2012 року №105-ос
по Західному регіональному управлінню ДПСУ 
підполковник
майору ОРИЩИНУ  Юрію Дмитровичу                                               
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню ДПСУ 
майору КУЛІШУ Валентину Васильовичу  

від  16 березня 2012 року №114-ос
по Північному регіональному управлінню ДПСУ 
підполковник 
майору МИХАЙЛІВСЬКОМУ Олександру Петровичу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ 
майору КАМІНСЬКОМУ Євгену Антоновичу             

Управління кадрів АДПСУ

 Київський політехнічний інститут і Донецький на-
ціональний університет потрапили  до авторитетного 
британського рейтингу вищих навчальних закладів QS 
World University Rankings.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України 
Дмитро ТАБАЧНИК сподівається, що 2012 року до рей-
тингу потраплять ще два українські виші – Київський 
національний університет ім. Т.Г. Шевченка та Харків-
ський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Українські виші також присутні у світовому рейтин-
гу університетів Webometrics. Цей рейтинг проводить 
Вища рада з наукових досліджень Іспанії, в ній оціню-
ється кількість посилань на наукові роботи, тобто індекс 
цитованості. Всього Webometrics оцінює близько 20 тис. 
навчальних закладів, з них до рейтингу потрапляє лише 
12 тисяч. У ньому присутні близько сотні українських 
вишів, причому вони в основному потрапили у першу 
чверть списку. Перший за цитованістю серед українських 
вишів (957 місце рейтингу) – Київський політехнічний 
інститут. За ним ідуть Львівська політехніка (1 248 місце), 
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драго-

манова (1 747 місце), Національний авіауніверситет (1 922 
місце), КНУ ім. Т.Г. Шевченка (1 934 місце).

Також Україна потрапила в University Ranking By 
Academic Performance — рейтинг університетів за показ-
никами академічних досягнень, що складається Близь-
косхідним технічним університетом (Туреччина). Всього 
в ньому 20 тис. вишів. У списку представлені Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна, Львівський 
національний університет ім. І.Я. Франка, Одеський на-
ціональний університет, КПІ і КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

Нагадаємо, у щорічний рейтинг репутації світо-
вих вишів World Reputation Rankings британської газе-
ти Times не увійшов жоден український ВНЗ. У першій 
п’ятірці, як і торік, лідирують навчальні заклади США 
та Великобританії.                                                                  n

Корпорація Google Inc. протягом кількох наступних 
місяців внесе зміни у систему веб-пошуку, що дозво-
лить користувачам спостерігати більше фактів і прямих 
відповідей на запити у топі сторінки пошуковика.

Google не відмовляється від системи пошуку за ключо-
вими словами, що визначає значущість веб-сайта за сло-
вами, що містяться на ньому, за тим, як часто інші сайти 
посилаються на нього і за ще безліччю інших показників. 

Мова йде про відображення більш релевантних ре-
зультатів за рахунок впровадження технології семан-
тичного пошуку, яка базується на процесі розуміння 
актуального значення слів.

Один із топ-менеджерів компанії Аміт СІНГАЛ зая-
вив у нещодавньому інтерв’ю, що база даних, яка містить 
сотні мільйонів «сутностей» — людей, місць і речей — і 
яку компанія накопичувала протягом останніх двох 
років, дозволить результатам пошуку краще відповіда-
ти запитам. Семантичний пошук допоможе асоціювати 

різні слова між собою, наприклад, компанію (Google) з 
ім’ям її засновників (Ларрі ПЕЙДж і Сергій БРІН).

Запити стануть більш схожими на питання типу «Як 
люди розуміють світ», додав СІНГАЛ. «Ми просто диви-
мося і сподіваємося, що з’явиться веб-сторінка з відпо-
віддю», — сказав він. Наприклад, користувачі, які шу-
кають «Озеро Тахо» отримають такі «ознаки», як місце 
розташування, висота над рівнем моря, середня темпе-
ратура або вміст солі.

У даний час за запитом «Озеро Тахо» користувачі 
отримають тільки посилання на туристичні веб-сайти, 
вікіпедію і карту. На більш складний запит, наприклад:  
“10 найбільших озер у Каліфорнії” пошуковик також по-
винен буде дати відповідь, а не просто посилання.

За словами джерел, деякі значні зміни можна буде 
спостерігати вже в найближчі місяці, але CІНГАЛ під-
креслює, що процес впровадження технології «пошуку 
наступного покоління» триватиме кілька років.               n

Ви знаєте, коли я працюю у вас, постійно відчуваю 
каяття совісті…

– Чому?
– Мені здається, що я позбавляю роботи мінімум 

трьох коней.

Дзвінок у службу газу: 
– Синки, піч звечора ввімкнула, а вогонь не горить?
– Бабусю, а сірника запалювали?
– О! Зараз запалю. 

жінка консультується з продавцем у будівельному 
супермаркеті:

 –У мене троє дітей. Одному три рочки, іншому — 
шість, а третьому — скоро буде десять. Чим би ви по-
радили покрити підлогу в дитячій?

 Продавець задумливо: 
 – Краще, звичайно, заасфальтувати …




