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Державний кордон України перетнуло

1,7 млн. 
осіб

 430 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

95 
осіб

з них 22 
незаконні мігранти>

Вилучено

9 од.
зброї

Затримано

на 1,4 млн. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 23 од.
боєприпасів
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НАШЕ МАЙБУТНЄ

Днями Окремий контрольно-пропускний 
пункт «Київ» відзначив 68-у річницю з дня 
заснування. У рамках святкових 
заходів вартові кордону  провели 
благодійну акцію «Подаруй свято» з 
метою надання допомоги дітям, які 
потребують батьківської опіки.

ТЕТ-А-ТЕТ

2 листопада минає 10 років з часу створення 
Північного регіонального управління 
Держприкордонслужби. Щоб дізнатися про 
здобутки, з якими колектив підійшов до  свого 
першого ювілею, наше видання поспілкувалося з 
начальником управління генерал-майором Ігорем 
ТОКОВИМ.

 Північ – 
нетихий кордон

 ОКПП дарує 
малечі свято

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 5-11 листопада 

2012 року

8-11
стор.

Одним із основних завдань розвитку 
прикордонного відомства як сучасного 
правоохоронного органу є пошук нових 
форм і способів охорони державного 
рубежу. Цілком природньо, що в її основу 
покладено поступове впровадження 
новітніх прикордонних технологій. Яскравим 
прикладом таких інновацій є встановлення 
на ділянці Білгород-Дністровського 
прикордонного загону системи оптико-
електронного спостереження (СОЕС).

6
стор.

4
стор.

7
стор.

 Модерні вежі 
південного рубежу
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Згідно з документом, службу у військо-
вому резерві проходять військовозобов'язані 
громадяни, придатні до неї за станом 
здоров'я. Громадяни проходять службу у 
військовому резерві в добровільному по-
рядку. Громадяни, які виконують військовий 
обов'язок шляхом проходження служби у 
військовому резерві, є резервістами.

Проходження служби у військовому 
резерві полягає у виконанні резервіста-
ми службових обов'язків у відповідності із 
зав даннями, покладеними на органи вій-
ськового управління, з'єднання, військо-
ві частини, військові навчальні заклади, в 
яких вони проходять службу у військовому 
резерві на відповідних посадах, згідно з ви-
могами законодавства та умов контракту. 
Граничним віком перебування у військо-
вому резерві є граничний вік перебування 
військовозобов'язаних у запасі другого роз-
ряду.

Положенням також визначено, що на 
службу у військовому резерві приймають-

ся громадяни, які пройшли професійно-
психологічний відбір, перевірку рівня фі-
зичної підготовки і визнані придатними 
до служби у військовому резерві за станом 
здоров'я: військовозобов'язані, які не мають 
військових звань офіцерського складу, з від-
повідною освітою та спеціальною підготов-
кою, віком від 18 до 40 років – на службу 
у військовому резерві на посадах рядово-
го складу, сержантського і старшинського 
складу; офіцери запасу, які не досягли гра-
ничного віку перебування в запасі другого 
розряду, – на службу у військовому резерві 
на посадах офіцерського складу.

Відбір громадян для проходження 
служби у військовому резерві проводиться  
командирами (начальниками) військових 
частин з числа: військовослужбовців, які 
звільняються в запас; громадян, які прожи-
вають (перебувають) у населених пунктах, в 
яких або поруч з якими дислокуються вій-
ськові частини.

Крім того, Положенням визначено, що 
громадяни приймаються на службу у вій-
ськовий резерв у раніше присвоєних їм вій-
ськових званнях. Чергові військові звання 
присвоюються в порядку, передбаченому 

цим Положенням. До військових звань ре-
зервістів додається слово «резерву». До вій-
ськових званнь резервістів офіцерського 
складу, які призначені на посади медичної 
або юридичної служб Збройних Сил України, 
мають повну вищу медичну або юридичну 
освіту і займають відповідну штатну посаду, 
додаються слова «медичної служби резерву» 
або «юстиції резерву».                                       n

 Служба у військовому резерві
Президент України Віктор Янукович затвердив Положення про 

проходження громадянами України служби у військовому резерві 
Збройних Сил України.

РІШЕННЯ КМУ

www.kmu.gov.ua

Аби уникнути надалі роботи 
подібних схем, які дозволяють 
знекровлювати вітчизняну еко-
номіку, Кабінет Міністрів  29 
жовтня ухвалив зміни до Поряд-
ку визначення строку та умов за-
вершення імпортної операції без 
ввезення товару на територію 
України. 

Виключено норму, яка за-
мість сприяння пожвавленню 
зовнішньоекономічної діяль-
ності та збільшенню обсягів 
надходжень платежів до бюдже-
ту  суб’єктами підприємницької 
діяльності використовувалася 
для необгрунтованого виведен-
ня валютних коштів за кордон. 
Тобто гроші виводилися з Украї-

ни нібито для купівлі товару, 
який мали поставити в треті 
країни. Останні ж розраховува-
лися векселями, заборгованість 
за якими, як правило,  була фік-
тивною. Втім, валютна операція 
вважалася завершеною і зніма-
лася уповноваженим банком з 
контролю. При цьому такі дії 
давали можливість ухилятися від 
відповідальності за порушення 
законодавства у сфері валютно-
го контролю. 

Наразі Уряд поставив переш-
коду таким псевдоімпортним 
операціям. Відповідні зміни 
сприятимуть руйнуванню схем 
виведення валютних коштів за 
кордон. Також буде посилено 
контроль  за дотриманням ва-
лютного законодавства та пов-
нотою декларування податків 
компаніями-імпортерами.          n

 Псевдоімпорту – зась
Уряд поставив перепону псевдоімпортним операціям, в 

результаті яких з України тільки упродовж останніх кількох 
місяців виведено значні кошти. Так, цього року близько 10 
млрд. доларів США було виведено з України як сплату за 
імпортні товари, котрі фактично в Україну не поставлені. 

ЗБРОЙНІ СИЛИ

www.mil.gov.ua

«Вона краще пристосована 
до польових умов і ведення бо-
йових дій, має чудові характе-
ристики тепловіддачі, більший 
термін експлуатації, не пропус-
кає бруду та вологу, – зауважив 
віце-адмірал Ігор КАБАНЕН-
КО. – Відповідно до світових 
тенденцій, вона пошита поша-

рово та не має елементів, які об-
межують рух». 

За словами першого заступ-
ника начальника Генерального 
штабу Збройних Сил України, в 
обмундируванні продумано роз-
ташування кишень та кріплень 
для зручного носіння боєпри-
пасів і озброєння, а також від-
повідного спорядження, у тому 
числі перспективного: оптико-
електронних систем та систем 
зв’язку, GPS-навігації тощо.

Також цього року створено та 
вже закуплено нові комбінезони 
і обмундирування для льотного 
складу Повітряних Сил, які про-
йшли відповідні випробування. 
Робота у цьому напрямі не при-
пиняється.

«Стосовно повсякденної 
форми одягу, цього року вдало-
ся зробити її повністю «вітчиз-
няною»: і тканини, і відповідні 
технології – українські, – резю-
мував  віце-адмірал Ігор КАБА-
НЕНКО.                                        n

 Нова форма військового спецназу
«Цього року розроблено нову форму одягу для 

військовослужбовців – польове обмундирування з 
відповідним екіпіруванням», – повідомив перший 
заступник начальника Генерального штабу Збройних 
Сил України віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО. За його 
словами, закуплено і перевірено на практиці перші 
60 комплектів форми. Під час комплексних навчань 
«Перспектива-2012» їх було апробовано у різних 
умовах та при різних навантаженнях. Вже до середини 
наступного року форму одягу нового зразка матимуть 
всі підрозділи Сил спеціальних операцій.

n Хочете до 
Туреччини?

З 1 січня 2013 року 
українців, у яких немає місця 
у паспорті для проставлення 
штампів «в’їзд–виїзд», не 
пускатимуть до Туреччини. Як 
відомо, зараз при проведенні 
процедури прикордонного 
контролю, турецькими 
органами проставляються у 
паспортні документи іноземних 
громадян штампи про перетин 
державного кордону («в’їзд» 
– «виїзд»). Якщо у паспортах 
іноземців немає вільних місць 
для проставлення штампів, 
прикордонною службою 
Туреччини оформлюється 
спеціальна картка, до якої 
заноситься інформація про 
перетин іноземцем державного 
кордону країни. Але починаючи 
з 1 січня 2013 року, якщо у 
паспорті не буде вільного місця 
для проставлення відповідних 
штампів, прикордонною 
службою Туреччини дозвіл 
на в’їзд до Туреччини не 
надаватиметься. 

Прес-служба МЗС

n Стали 
невиїзними

Податківці Прикарпаття 
ініціювали обмеження виїзду 
за кордон 244 бізнесменам. 
Відповідні звернення до органів 
державної виконавчої служби 
податківці надіслали у вересні 
нинішнього року з тим, щоби на 
підставі рішень судів тимчасово 
заборонити виїзд за кордон 
керівників підприємств та 
фізичних осіб підприємців, які 
мають заборгованість зі сплати 
податків до бюджету.  Найбільше 
таких клопотань ДПІ надіслали 
стосовно боржників-підприємців 
м. Калуша та Калуського 
району – 76, Долинського 
району та м.Болехова – 31 та 20 
– Галицького району.  У відділі 
погашення податкового боргу 
ДПС в області зазначають, що такі 
звернення стосовно підприємців 
– податкових боржників – 
будуть надсилатися державній 
виконавчій службі у наступних 
місяцях.  “Це додатковий 
«стимул» для горе-підприємців 
оперативніше погасити податкові 
борги”, – кажуть у ДПІ.

Влас. інф.

n Всеукраїнський 
перепис – 2013

Уряд переніс проведення 
Всеукраїнського перепису 
населення з 2012 року на 2013 
рік. Основною причиною 
даного рішення є необхідність 
належного завершення 
підготовчих робіт та створення 
необхідної матеріально-технічної 
бази для якісного проведення 
перепису. Як зазначили урядовці, 
проблематичність здійснення 
в повному обсязі комплексу 
робіт з підготовки і проведення 
перепису населення нинішнього 
року пов’язана з обмеженістю 
бюджетних асигнувань на цей 
захід упродовж 2008-2012 років 
(профінансовано лише на 41,4% 
від потреби). 

www.kmu.gov.ua
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ГАРЯЧІ БУДНІ

СПОРТ

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

КРУГЛИЙ СТІЛ

nЖивий товар 
не продався

Заздалегідь отримавши 
інформацію про намагання 
двох росіян переправити через 
державний рубіж українок для 
подальшого їх використання 
у сфері сексуальних послуг, 
правоохоронці Луганського 
прикордонного загону разом зі 
співробітниками МВС відразу ж 
зацікавилися автомобілем «ВАЗ», 
що прибув у пункт пропуску 
«Красна Талівка». Три молодих 
луганчанки, вкрай розгублені, 
очікували: що ж буде далі. А далі 
34-річному водієві-росіянину 
разом з його співвітчизницею 
довелося зізнатися про 
очікуване красунями місце 
працевлаштування за кордоном. 
Затриманих передали 
співробітникам міліції.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Люсі служить 
пильно

Що свою роботу Люсі 
завжди виконує на «відмінно», 
у Харківському прикордонному 
загоні переконувалися не один 
раз. Так було і того дня, коли 
у пункті пропуску «Козача 
Лопань» прикордонний наряд 
оглядав вагони потяга «Керч-
Москва». Разом з ними, як 
завжди, був і службовий собака 
Люсі. В опалювальному відсіку 
робочого тамбура четверолапий 
помічник прикордонників 
виявив прихований пакунок з 
марихуаною. Знайти власника 760 
грамів наркотичної речовини не 
вдалося. 

n BMW з… 
ВАЗівськими 
номерами

Під час перевірки документів 
на BMW, на якому у пункт 
пропуску «Тиса» прибув 
громадянин Молдови, у 
прикордонників з’явилися сумніви 
щодо достовірності реєстрації 
авто. І недаремно. Для подальшого 
уточнення автомобіль перевірили 
за базою даних Інтерполу. Тут і 
з’ясувалося, що за номером кузова 
іномарка на території Республіки 
Молдова взагалі не зареєстрована, 
а її номерні знаки належать 
автомобілю «ВАЗ-21061». Авто 
вартістю понад 140 тисяч гривень 
вилучили.

Роман ПАВЛЕНКО

n Півлітра 
психотропів

Під час оформлення 
українця, який прибув у пункт 
пропуску «Тиса» мікроавтобусом 
«Мерседес», у прикордонників 
виникли підозри, що в авто 
можуть перевозити заборонені 
предмети. Відтак було прийнято 
рішення провести поглиблений 
огляд іномарки. Серед речей 
подорожуючого правоохоронці 
натрапили на пакунок, 
перемотаний клейкою стрічкою. 
У ньому містилося 24 флакони 
по 20 мл кожний медичного 
препарату «Lexotan», який 
містить психотропні речовини. 
Медпрепарати вилучено.

Людмила ТКАЧЕНКО

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Учасниками конференції стали пред-
ставники прикордонних та міграційних 
служб України, Міжнародної організації з 
міграції, Місії ЄС із надання прикордонної 
допомоги Україні та Молдові (EUBAM), де-
легації ЄС в Україні та УВКБ ООН, а також 
благодійних організацій, які опікуються за-
хистом прав біженців.

Міжнародний форум проходив у два ета-
пи – одноденний семінар і дводенний тренінг. 
Потрібно зазначити, що програма для тренін-
гу розроблялася на основі Навчального посіб-
ника УВКБ ООН, призначеного для співро-
бітників прикордонних відомств країн ЄС. 

У ході заходу учасники обговорювали 
перспективи подальшого розвитку прикор-
донного співробітництва у сфері захисту бі-
женців, зокрема розглянуті питання торка-
лися процедури повернення (реадмісії). Під 
час своїх виступів учасники також надава-
ли рекомендації щодо надання притулку в 
змішаних міграційних потоках та стосовно 
окремих аспектів подальшого прикордон-
ного співробітництва. 

Після завершення доволі результатив-
ного семінару присутні на зібранні мали 
чудову нагоду ознайомитися з організаці-
єю роботи прикордонників з іноземцями, 
котрі прибувають до Південної Пальміри. 
Пізніше було організовано екскурсію по 
прикордонному кораблю «Поділля», де 
кожен зміг побачити екіпіровку моряків, 

спеціальні засоби, якими вони користу-
ються, оснащення корабля тощо. Інозем-
них гостей також ознайомили із порядком 
дій прикордонників під час виконання за-
вдань з охорони державного кордону на 
морі. 

Крім того, в рамках заходу представ-
ники Міжнародної організації з міграції 
провели дві презентації з питань органі-
зації доб ровільного повернення іноземців 
до країн походження, які втратили законні 
підстави перебування в Україні. Презен-
туючі також торкнулися порядку дій у разі 
виявлення такої вразливої категорії осіб, як 
жертви торгівлі людьми.

 По закінченні конференції її учасники 
говорили не лише про важливість і ефек-
тивність проведеного заходу, але й про 
отримані позитивні враження від візитів до 
українських прикордонних підрозділів. Без 
сумніву: така практика лише сприятиме 
підвищенню позитивного іміджу вітчизня-
ного прикордонного відомства на міжна-
родній арені.                                                    n

 На порядку денному – захист біженців
В Одесі відбулася Регіональна прикордонна конференція з теми 

«Захист біженців та прикордонне співробітництво». Варто зазначити, що 
проведення даного заходу передбачено проектом «Підтримка діяльності 
УВКБ ООН у країнах Східної Європи в рамках регіональних програм ЄС по 
захисту біженців – Фаза ІІ», що фінансується ЄС.

У столиці відбулася XVІ 
спартакіада працівників апарату 
центральних органів виконавчої 
влади. Участь у ній спортивної 
команди Держприкордонслужби 
України принесла відомству хороші 
результати.

Олександр МАЛИШ

За підсумками двотижневого турніру з во-
лейболу у фіналі зустрілися команди ДПСУ 
та Державної служби молоді та спорту Укра-
їни. Продемонструвавши всю свою волей-
больну майстерність, із рахунком 25х22 та 
25х23 збірна команда прикордонного відом-
ства перемогла та вже втретє поспіль виборо-
ла звання чемпіонів.  

Також збірні команди Держприкордон-
служби України успішно виступили й на 
інших змаганнях, що входили до програми 
Спартакіади. Зокрема, відомчі спортсмени за-
воювали срібні нагороди з легкоатлетичного 
кросу, городкового спорту та шахів. Загалом 
до Спартакіади входять 15 видів спорту. Тож 
у листопаді відбудуться змагання з плавання, 
кульової стрільби, настільного тенісу, боулінгу 
та більярду «Піраміда», «Пул».                               n

 Знай наших!

В Азово-Чорноморському регіональному управлінні 
Держприкордонслужби України відбувся круглий стіл з теми: 
«Підсумки підтримки персоналом підрозділів охорони державного 
кордону відомчих стандартів культури прикордонного контролю в 
період літнього туристичного сезону 2012 року».

 Якість. Культура. Безпека

Андрій БАЗАН 

До прикордонників цього  
дня навідалися представни-
ки Республіканського комі- 
тету АР Крим з транспорту 
і зв’язку, Міністерства ку-
рортів і туризму АР Крим, 
Кримської митниці, Постій-
ного Представництва Пре-
зидента України в АР Крим.

Начальник відділу при-
кордонного контролю та ре-
єстрації штабу регіонального 
управління полковник Іван 
ДИМИТРІЄВ поінформу-
вав учасників круглого столу 
про те, що пропускні опера-
ції в період з 1 червня по 30 
вересня нинішнього року (у 
порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року) 
збільшилися на 16% з про-
пуску транспортних засобів і 
на 13% з пропуску громадян.

Через держкордон про-
пущено понад 84 тисячі 
транспортних засобів (2011 
рік – майже 71 тис.) і більш 
ніж 1 млн. подорожуючих 
(2011 рік – 929 619). Відмов-
лено у пропуску 516 особам, 
у тому числі 31 потенційно-
му незаконному мігранту. 
Виявлено 2653 іноземці з 
порушенням правил перебу-

вання на території України і 
в адміністративному поряд-
ку накладено штрафів на 664 
тисячі гривень. При спробі 
переміщення через держав-
ний кордон, з порушенням 
законодавства України, в 
пунктах пропуску спільно з 
митницею в 75 випадках ви-
явлено та затримано товарів 
на загальну суму понад 1,7 
млн. гривень. У 19 випадках 
до відповідальності притяг-
нуто автоперевізників, які, 
сплачуючи накладені штра-
фи, поповнили державну 
казну ще на 173 тисячі гри-
вень.

Та, незважаючи навіть 
на такий величезний об-
сяг роботи, «зелені каш-

кети», котрі несуть службу 
в Азово-Чорноморському 
регіоні, зуміли виконати 
свої обов’язки без заува-
жень, сприяючи тим самим 
зростанню авторитету не 
лише відомства, а й держа-
ви в цілому серед іноземних 
гостей, котрі в якості турис-
тів навідувалися до Украї-
ни. Конфліктних ситуацій, 
пов’язаних з виконанням 
пропускних операцій в пе-
ріод туристичного сезону не 
виникало. Всі зусилля були 
зосереджені на створенні 
максимально комфортних 
умов для учасників міжна-
родного руху, а також на-
лежного рівня безпеки дер-
жавного рубежу.                 n
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ТЕТ-А-ТЕТ

Спілкувався 
Віктор ВИРВА

– Ігоре Борисовичу, головною 
неполітичною подією поточного 
року в Україні стало проведення 
футбольної першості континен
ту. Як це позначилося на несенні 
служби?

– Ще до початку ЄВРО-2012 
прогнозувалося збільшення паса- 
жиро-транспортного потоку на  
40 відсотків. І це повністю справ-
дилося. Отже, персоналу в пунк-
тах пропуску довелося працювати 
більше і швидше, ніж зазвичай. А 
решті – бути напоготові до будь-
яких можливих подій.

Найбільший «удар» прий-
няли на себе пункти пропуску 
«Ягодин» та «Нові Яриловичі», 
де напередодні кожного матчу та 
наступного дня після нього відбу-
вався своєрідний «аншлаг». Утім 
оперативні штаби блискавично 
реагували на все, що могло б при-
звести до конфліктів і затримки в 
русі. Зокрема, було прийнято 48 
окремих рішень щодо пропуску у 
спрощеному порядку іноземних 
громадян. Чудово показала себе 
практика проведення спільно-
го з польською Прикордонною 
Вартою контролю за принципом 
однієї зупинки. Тож завдяки вжи-
тим заходам такі напливи прохо-
дили без ексцесів.

– Такий вал мандрівників, на
певно, мав би супроводжуватися і 
спробами «загубитися» в натовпі з 
боку зловмисників…

– Насправді подібних спроб не 
бракує ніколи. Лише цього року 
фахівцями прикордонконтролю 
на нашій ділянці виявлено 26 ви-
падків використання підроблених 
та 23 – чужих документів. За не-
законне переправлення осіб і ви-
користання завідомо підроблених 
документів порушено 5 кримі-
нальних справ, 40 разів до інших 
правоохоронних органів передава-
лися  матеріали, в яких містилися 
ознаки злочинів.

– Тож які порушення виявля
ються на ділянці управління часті
ше?

– Із притаманних лише північ-
ному регіону – контрабанда біло-
руських сигарет та порушення ре-
жиму мешканцями прикордоння з 

метою збору в сусідських лісах ягід 
та грибів і заготівлі тамтешньої де-
ревини.

Основний же набір загроз – 
контрабанда наркотиків, психо-
тропних речовин, зброї та боєпри-
пасів, торгівля людьми і незаконне 
переміщення товарів народного 
споживання.

– Цікаво було б дізнатися про 
результати цієї боротьби…

– З початку 2012 року виявле-
но та вилучено 217 одиниць зброї,  
2,3 кілограма вибухівки, майже 10 
кілограмів наркотичних і 4 – пси-
хотропних речовин, 1,8 кілограма 
прекурсорів. Сюди ж слід додати 
сотню автомобілів з підроблени-
ми документами та різних това-
рів на суму більш як 22 мільйони 
гривень. 

За результатами оперативно-
розшукових заходів самостійно та 
спільно з колегами з інших пра-
воохоронних органів виявлено 24 
злочинних групи у складі 55 осіб. 
23 такі групи у складі 47 осіб зав-
дяки прикордонникам вже припи-
нили своє існування.

– Чи пробують подолати пів
нічний кордон незаконні мігранти? 
Чи вони обминають ці краї іншим 
шляхом?

–  Не обминають. За такий же 
період минулого року їх затриму-
вали вдвічі менше. Стосовно 55 
іноземців-правопорушників ухва-
лено рішення про їхнє примусове 
повернення. За нашими звернен-
нями окружними адміністратив-
ними судами застосовано при-
мусове видворення 11 іноземних 
громадян. 

– Тепер щодо торгівлі людьми… 
Як складається ситуація тут? 
Вам відомі схеми, маршрути та 
країни призначення?

– У цьому злочинному бізнесі 
є два основних напрямки: жінок 
вивозять для залучення до секс-
індустрії, чоловіків – для подаль-
шої безоплатної праці. 

Українок вивозять трьо-
ма маршрутами. Західний – до 
Польщі, Німеччини, Чехії, Бос-
нії та Герцеговини – через пункт 
пропуску «Ягодин». Північний 
– спочатку до Росії, а потім з 
аеропорту «Шереметьєво» до 
країн Західної Європи, Туреччи-
ни, Об’єднаних Арабських Емі-
ратів. Цей шлях пролягає через 
«Грем’яч» та «Сеньківку». І третій, 

південний, – через міжнародний 
аеропорт «Бориспіль» до тих же 
Туреччини та ОАЕ. 

Задарма ж попрацювати на 
чужині руками найчастіше мають 
перспективу селяни з бідних та не-
благополучних сімей. Ці чоловіки, 
зазвичай віком від 30 до 60 років, 
не мають роботи і через низьку 
освіченість не можуть розібратися, 
куди ж затягують їх «добродії». І з 
чого б не починалася красива роз-
мова про майбутні статки, закінчу-
ється це частіше за все на тіньово-
му ринку праці в Росії. 

Для Чернігівщини характер-
ним є те, що у більшості випад-
ків вербувальниками виступають 
особи циганської національності. 
При цьому частина протиправ-
ної групи проживає на території 
Украї ни, а інша – в Російській 
Федерації або ж має там тісні кон-
такти.

Члени цих угруповань фор-
мують групи у складі 10-15 осіб і 
вивозять до Росії переважно че-
рез пункти пропуску «Грем’яч», 
«Сеньківка» та «Нові Яриловичі». 
Групи з Житомирщини числом 
7-12 осіб прямують, як правило, 
через «Конотоп», «Хутір Михай-
лівський» та «Виступовичі».

Усі витрати на подорож до «зо-
лотих гір» вербувальники беруть 
на себе. Тобто жертва вже винна 
гроші. І навіть якщо таких заро-
бітчан попереджатимуть про не-
безпеку, вони не завжди можуть 
відмовитися від поїздки саме через 
необхідність повертати борги.

Характерно, що трудове раб-
ство відрізняється від сексуаль-
ного тим, що зловмисники, що 
супроводжують «жертв» до місця 
роботи, залишаються з ними весь 
період експлуатації та виконують 
функції наглядачів. По прибутті до 
замовника у потерпілих вилучають 
усі документи і починається без-
оплатна виснажлива праця.

– Ситуація жахлива. Та що 
зроб лено прикордонниками, аби цю 
наругу припинити?

– Насамперед ми маємо роз-
крити злочинну схему та вийти на 
її виконавців. І, зрештою, – зупи-
нити їхню зухвалу діяльність. Ми 
не обмежуємося простою фікса-
цією фактів, а разом із колегами 
з МВС та СБУ діємо ініціативно, 
системно та наступально. Особ-
ливо ж хочу відзначити успіхи 

оперативників  Чернігівського й 
Луцького загонів та їхню копітку 
роботу на стадії перевірки інфор-
мації, оперативних розробок, а та-
кож слідства.

У результаті нинішнього року 
викрито діяльність шести злочин-
них груп, які займалися торгівлею 
людьми у складі 15 осіб, ще припи-
нена діяльність 9 груп кількістю 25 
осіб. Порушено 14 кримінальних 
справ, до відповідальності притяг-
нуто 22 особи за шістьма вироками 
судів.

– Раніше на Рівненщині місцеві 
мешканці активно скаржилися, що 
прикордонники заважають їм те, 
що робилося споконвіку, – збирати 
гриби та ягоди на білоруській сто
роні. Яке там становище?

– Те, чи можна українським 
громадянам збирати лісові дари, – 
компетенція виключно білоруської 
влади. І вітчизняні прикордонники 
тут ні до чого, ми контролюємо за-
конність перетину держкордону. 
А робити це закон дозволяє лише 
в пунктах пропуску, а не там, де 
звичніше та зручніше. Втім, облаш-
тування місць, через які можна за-
конно потрапити за кордон, – це 
питання, що потребує доброї волі 
обох зацікавлених сторін. 

Ми не обмежувалися лише 
забороною стихійного руху та 
роз’ясненням того, що вимагає 
закон, а докладали всіх сил задля 
розв’язання ситуації на користь 
наших людей.

Завдяки керівникам при-
кордонних відомств України і 
Республіки Білорусь та місцевої 
влади Рівненщини відкрито спро-
щені пункти пропуску на напрям-
ку українських сіл Познань, Дроз-
динь та Березове. 

Після цього жителі 10 населе-
них пунктів прикордоння можуть 
збирати білоруські дикороси за-
конно. На згаданих напрямках у 
поточному році прикордонниками 
пропущено на територію Білорусі  
більше 27 тисяч дорослих та 7 тисяч 
дітей. Тож сьогодні це болюче пи-
тання нарешті практично закрито.

– Сьогодні в країнах ЄС тю
тюнові вироби коштують дорого. В 
Білорусі – значно дешевші. Отже, є 
передумова для здійснення контра
банди…

– Для нас це – одна із найбіль-
ших проблем. Адже протягом ни-
нішнього року поза пунктами про-

пуску вилучено понад півмільйона 
пачок білоруських сигарет. Зрос-
тання в порівнянні із роком мину-
лим становить близько 70 відсотків.

Щоби стримати цю хвилю до-
водиться проводити численні за-
ходи із застосуванням резервів і 
залучати до цієї боротьби біло-
руських колег.

Впевнений, що результати тут 
залежатимуть від ступеня коорди-
нації зусиль із усіма правоохорон-
ними органами. Так, на Волині 
вже на постійній основі працює 
спільний оперативний штаб, який 
активно протидіє діяльності «тю-
тюнових» угруповань. Тож склада-
ти безпомічно руки ніхто не збира-
ється.

– На службі Ваших підлеглих 
хвилюють контрабандні сигарети, 
вдома – відсутність власного дому. 
Які перспективи?

 – Якщо коротко – керівни-
цтво і Служби, і управління не 
втрачає жодної можливості, щоб 
просунутися бодай на один крок 
на цьому шляху.

Буквально днями, напере-
додні святкування 20-ої річниці 
Луцького загону, Головою Служ-
би Миколою ЛИТВИНИМ вру-
чено сім’ям військовослужбовців 
45 ордерів від службового житла в 
місті Луцьку. 

Загалом за останні  роки 
наш персонал отримав 261 
квартиру – в тому числі у Чер-
нігівській області – 30, на  Ки-
ївщині – 25, на Житомирщині 
– 121, на Рівненщині – 8 та  на 
Волині –  77. Також у планах – 
будівництво багатоповерхових 
будинків у Житомирі та Черні-
гові – питання щодо проектно-
вишукувальних робіт перебуває 
вже на фінішній смузі. 

– Що б Ви, товаришу генерале, 
побажали напередодні ювілею тим, 
хто під Вашим началом береже пів
нічний кордон?

– Насамперед хочу подякувати 
кожному, хто щодня за будь-яких 
умов і обставин виконує складні 
завдання на кордоні. Бажаю всім 
вам, незалежно від звань та посад, 
вашим сім`ям, рідним і близьким 
міцного здоров`я, злагоди і достат-
ку, миру і спокою! Нехай кожний 
день вашого життя буде сповне-
ний теплом і радістю. Успіхів вам 
у почесній службі на благо нашої 
Батьківщини!                                     n

 Північ – нетихий кордон
2 листопада минає 10 років з часу створення Північного регіонального управління 

Держприкордонслужби. Щоб дізнатися про здобутки, з якими колектив підійшов 
до  свого першого ювілею, наше видання поспілкувалося з начальником управління 
генерал-майором Ігорем ТОКОВИМ.
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Олександр ДУДКО

Закінчивши в містечку Городня, що на Чернігівщині, 
середню школу, Сергій спочатку обирає для подальшого на-
вчання Київський суднобудівний технікум, щоб отримати 
спеціальність техніка радіолокаційних станцій. Непомітно 
промайнули роки навчання. І вже на порозі дорослого життя 
двадцятирічний хлопець, розмірковуючи над своєю подаль-
шою долею, розуміє, що починати його необхідно з виконан-
ня почесного обов’язку – строкової служби. У військовому 
комісаріаті, завдяки специфічній професії призовника та 
його відмінній фізичній підготовці, пішли назустріч прохан-
ню юнака – Сергія відбирають до лав Прикордонних військ. 

…А потім була довга і далека дорога потягом через усю 
величезну країну аж на Далекий Схід. Пунктом призна-
чення цієї «подорожі» стало селище Посьєт Хасанського 
району Приморського краю. Далі, як мовиться, їхати було 
нікуди – попереду лежав Тихий океан. У школі сержант-
ського складу Сергій КУДРЯВЦЕВ оволодівав першими 
азами прикордонної науки, здобував командирський гарт. 
Закінчивши навчання у званні молодшого сержанта, він 
отримує призначення до Рущуцького прикордонного за-
гону – це у місті Південно-Курильськ, що на острові Ку-
нашир. Там, де здавалося світ закінчується, його чекали 
півтора року служби на посаді техніка з ремонту радіолока-
ційних станцій, які були чи не найголовнішою складовою 
у забезпеченні прикордонниками надійної охорони окра-
їнних рубежів тодішнього СРСР.

Чим запам’яталися йому ці два роки? Найбільше – ве-
личезним розмахом тих країв, куди завела Сергія солдат-
ська доля, безмежним Тихим океаном, більше якого в житті 
поки що не довелося бачити, могутністю дикої природи і 
розумінням того, як же далеко Україна, батьківський дім і 
як щемливо хочеться його побачити. А поки що міцна сол-
датська родина у зелених кашкетах підставила молодшому 
сержанту плече і прийняла його в свої ряди. А ще була служ-
ба: перельоти з острова на острів, нечувані українцем місця 
– Ітуруп, Уруп, Шикотан. І так – від застави до застави.

Служба для Кудрявцева промайнула, як кажуть, на 
одному диханні. Восени 1983 року Сергій ніби на крилах 
повертається до рідної Городні. Проте не надовго. Вже на-
ступного року розпочинається його надстрокова служба у 
пожежній частині одного з військових заводів, розташова-
них у передмісті Києва. За два роки КУДРЯВЦЕВ зрозу-
мів, що це все не його справа, і він повертається до рідного 
міста. Як виявиться потім, уже надовго.

Попрацювавши кілька років на Городнянському теле-
візійному заводі “Агат”, Сергій стикнувся з проблемою без-
робіття. Завод, більшість продукції якого відправлялася до 

Москви, після розпаду СРСР поступово занепадав, а згодом 
почалися масові скорочення працюючих. На руках у колиш-
нього прикордонника було двоє маленьких синів. Тож заду-
муватися він мав над чим. Та доля знову всміхнулася йому. 

Чи думав він коли-небудь про те, що в його рідній 
Городні, за сотні кілометрів від державного рубежу, буде 
розташовуватися прикордонний підрозділ? Звичайно, ні. 
Але сталося так, що вже влітку 1993 року тут почав роботу 
контрольно-пропускний пункт «Городня». До складу КПП 
увійшли застави прикордонного контролю «Городня-
залізниця», «Хрінівка-авто» та «Сеньківка-авто». Отож 
Сергій, не задумуючись, прийняв рішення знову стати до 
лав «зелених кашкетів». 

Сказати, що служити тоді було важко, значить, не ска-
зати нічого. Не було ні приміщень, ані техніки. Службу 
несли і в пунктах пропуску, і на “зеленці”. Першої зими 
зимовою формою їх забезпечили десь тільки у грудні. А 
ще важче було прищеплювати місцевому населенню таке 
поняття, як необхідність дотримуватися правил життя 
у безпосередній близькості кордону від свого дому. По-
всякому бувало тоді… З 1995 року і до звільнення в запас, 
службу старший прапорщик Сергій КУДРЯВЦЕВ прохо-
див на посаді старшого техніка відділення прикордонного  
контролю “Городня-авто”. Зараз, знайомлячись із сучасни-
ми зразками спеціальної техніки прикордонного контролю, 
зв’язку та автомобільним парком, Сергій Володимирович 
захоплено каже: «Нам би усе це, коли ми починали…».

Сьогодні вже третє покоління Кудрявцевих носить вій-
ськовий однострій. Причому сини героя нашої розповіді, 
як і має бути, пішли далі за батька. Старший, капітан Пет-
ро КУДРЯВЦЕВ, службу проходить у навчальному центрі 
ДПСУ, а молодший, лейтенант Дмитро КУДРЯВЦЕВ – 
начальник відділення інспекторів прикордонної служби 
ВПС “Станіславка” Котовського прикордонного загону.

Чи сумує він, колишній прикордонник за службою? 
А чи сумуєте ви за молодістю, за друзями, за улюбленою 
справою? Ось так і він, трохи примружившись, посміха-
ється назустріч подальшій долі.                                                 n

Віктор ВИРВА 

А перед цим для створення більш  
дієвої системи охорони державного кор-
дону України на українсько-білоруській 
ділянці, забезпечення на ній ефективної 
протидії протиправній діяльності та упо-
рядкування розподілу меж відповідаль-
ності і дійсних найменувань регіональних 
органів управління на підставі директиви 
Голови Державного комітету у справах 
охорони державного кордону України 
від 09.07.2002 було створено Північний 
напрям Прикордонних військ України. 
Організаційно вся робота покладалася  
на призначеного на посаду Командува-
ча Північного напряму генерал-майора  
Віктора МИШАКОВСЬКОГО та началь-
ника Житомирського прикордонного за-
гону полковника Ігоря РОМАНЮКА. 
Основою для формування стали кадри та 
особовий склад військових частин Захід-
ного та Східного напрямів Прикордонних 
військ України. Розпочинати роботу но-
вопризначеним офіцерам управління до-
велося з «нуля». 

З 1 січня 2003 року в підпорядкуван-
ня напряму були передані від Східного 
напряму – Чернігівський прикордонний 
загін, від Західного – Житомирський та 
Луцький прикордонні загони. У процесі 
реформування  відпрацьовувалася нова 
модель охорони кордону, якою передбача-
лася реалізація передових сучасних техно-

логій у службі, впровадження ефективної 
системи комплектування та підготовки 
персоналу, оснащення підрозділів кордо-
ну сучасним озброєнням, технікою, но-
вітніми системами управління, зв’язку та 
телекомунікацій. 

Минуло десять років. За цей час про-
ведено значну роботу щодо підвищення 
якості служби з охорони кордону, запрова-
дження сучасних прикордонних техноло-
гій, створення дієвої системи безперерв-
ного моніторингу кордону, запровадження 
систем управління ризиками та кримі-
нального аналізу тощо. Серед головних 
позитивних результатів у оперативно-
службовій діяльності необхідно відзначи-
ти: зростання результатів реалізації пра-
воохоронних повноважень,  покращення 
показників пропускних операцій, поси-
лення міграційного контролю як вагомого 
елементу в протидії незаконній міграції та 
торгівлі людьми, зростання ефективності 
протидії контрабанді зброї, боєприпасів, 
вибухівки, товарів, здійснення значного 
обсягу робіт з інженерно-технічного об-
лаштування державного кордону, розбу-
дови, реконструкції та облаштування його 
підрозділів.

З часу створення регіонального управ-
ління на ділянці його відповідальності ор-
ганізовано пропуск через державний кор-
дон 158 млн. осіб, 32 млн. транспортних 
засобів;  з об’єктивних причин не пропуще-
но понад 82 тисячі осіб, затримано майже 
29 тисяч порушників кордону, з них 3 тися-
чі незаконних мігрантів. Вилучено контра-

бандних то-
варів на суму майже 300 мільйонів грн.,  
більше 3 тисяч кілограмів наркотичних 
речовин, понад 2 тисячі одиниць зброї, 68 
тисяч боєприпасів; притягнуто до адміні-
стративної відповідальності 62 тисячі осіб; 
накладено штрафів на суму понад 5 млн. 
гривень.

На виконання директиви Голови Дер-
жавної прикордонної служби України  
1 серпня 2003 року Північний напрям 
Прикордонних військ України було реор-
ганізовано в Північне регіональне управ-
ління Державної прикордонної служби 
України. З вересня 2003 року по квітень 
2008 року цей прикордонний колектив 
очолював генерал-майор Анатолій ХОР-
ТЮК. З квітня 2008 року по липень 2009 
року начальником Північного регіональ-
ного управління вдруге був призначений 
генерал-лейтенант Віктор МИШАКОВ-
СЬКИЙ. З  липня 2009 року по жовтень 
2011 року цю посаду обіймав генерал-
лейтенант Андрій КУЧЕРЕНКО. Сьогод-
ні керівником регіонального управління є 
генерал-майор Ігор ТОКОВИЙ.

Слід зазначити й таке: ділянка відпові-
дальності Північного регіонального управ-
ління  характеризується наявністю радіа-
ційно забруднених районів внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС, що ускладнює 
її охорону. В районах підвищеної раді-

аційної небезпеки несуть службу під-
розділи двох загонів. У ІІІ зоні – зоні 
гарантованого (добровільного) відсе-
лення – більшість підрозділів Жито-
мирського загону. У ІV – підвищено-
го радіоекологічного контролю – впс 
„Семенівка” Чернігівського загону та 
впс „Млачівка” Житомирського за-

гону.
Охорона кордону здійснюється по 

зовнішній межі зони радіаційного за-
бруднення відділами прикордонної служ-

би «Іванків» та «Млачівка», міждержавний 
пропуск через кордон проводиться в пункті 
пропуску «Вільча» ВПС «Овруч» Житомир-
ського загону. Загальна протяжність ти-
лової межі зони відчуження і безумовного 
(обов’язкового) відселення складає 142,7 
кілометрів, а безпосередньо по лінії кордону 
– 154,5 кілометрів. 

З метою підвищення ефективності 
охорони всіх ділянок кордону в межах від-
повідальності регіонального управління  
по кожному відділу прикордонної служби 
проведено ретельну рекогносцировку лі-
нії державного кордону та оцінено спро-
можність кожного підрозділу виконувати 
завдання за призначенням, визначено на-
прямки зосередження основних зусиль. 
Постійно вносяться корективи до моделей 
охорони кордону з урахуванням специфі-
ки кожного відділу прикордонної служби. 
Запроваджено несення служби вахтовим 
методом на ділянці 9 відділів прикордон-
ної служби, несення служби тимчасовими 
прикордонними постами. Відпрацьована 
тактика та активно застосовуються тепло-
візійні прилади, що дозволяє підвищити 
ефективність затримання порушників 
кордону, наркотичних речовин і контра-
бандних товарів.

Славетна історія створення та 
оперативно-службової діяльності Північ-
ного регіонального управління Держпри-
кордонслужби продовжується.                            n

 Прикордонна стезя Кудрявцевих

 Славетні віхи ПнРУ
Офіційною датою створення Північного напряму прикордонних 

військ України вважається 2 листопада 2002 року, коли Голова 
тодішнього Державного комітету у справах охорони державного 
кордону на той час ще генерал-полковник Микола ЛИТВИН в урочистій 
обстановці вручив особовому складу напряму Бойовий Прапор. 

Народившись у сім’ї військового, 
Сергій КУДРЯВЦЕВ змалечку звикся із 
непростими буднями людей у погонах. Саме 
приклад батька вплинув на його рішення 
стати захисником кордонів Вітчизни. А 
згодом – обидва його сини Петро та Дмитро 
поповнили лави «зелених кашкетів». 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ

ЗБОРИ

Володимир 
КАЧАНОВЕÖЬКИÉ,
фото Валерія ОЛІÉНИКА

СОЕС впроваджується в сис-
тему охорони українського кор-
дону в рамках реалізації проекту 
міжнародної технічної допомоги 
Уряду США «Ініціатива запо-
бігання розповсюдженню зброї 
масового знищення: сухопутна 
ділянка українського державного 
кордону та морська ділянка дер-
жавного кордону Чорне море/
Азовське море». 

Сьогодні до складу СОЕС 
входить 10 інтегрованих веж (2 
вежі на ділянці Котовського при-
кордонного загону) заввишки 40 
мет рів, із сучасним радіолока-
ційним обладнанням та пристро-
ями відео спостереження (денна 
камера та тепловізійна камера). 
Радіолокаційні станції (радари) 
встановлені на верхівці вежі та 
мають сектор сканування майже 
360 градусів, що дозволяє ефек-
тивно виявляти осіб на відстані до 
7 км, а транспортні засоби – до 15 
км. Для прикриття «мертвих зон» 
радарів, на місцевості застосову-
ються переносні датчики різних 
принципів дії (інфрачервоні, маг-
нітні, сейсмічні та інші).

Інформація про роботу систе-
ми надходить до оператора авто-
матизованого робочого місця, за 
яким несе прикордонну службу 

військовослужбовець, котрий 
пройшов необхідну підготовку в 
навчальних закладах прикордон-
ного відомства.

Для забезпечення безперебій-
ної роботи системи та захисту від 
несанкціонованого втручання в 
роботу інтегрованих веж сторон-
ніх, кожна з них обладнана сис-
темою автономного живлення, 
системою пожежної безпеки та 
системою безпеки.

Сутність роботи комплексу 
оптико-електронного спостере-
ження полягає в тому, що дані 
про роботу елементів системи 
виводяться на монітор операто-
ра автоматизованого робочого 
місця (АРМ). Це дає змогу в ав-
томатичному режимі, цілодобо-
во, незалежно від погодних умов 

вести спостереження, виявляти 
та фіксувати ознаки порушення 
державного кордону.

За допомогою спеціального 
програмного забезпечення дані з 
радару (цілі) виводяться на інте-
гровану карту місцевості одного 
з моніторів АРМ. Досвідчений 
оператор може за різними пара-
метрами розпізнати ціль та ви-
значити напрямок її руху. Також 
радар дає змогу здійснювати 
акустичне супроводження цілі 
(ефект Доплера) та за характер-
ними шумами визначити, чи це є 
транспортний засіб (звук роботи 
двигуна) чи людина (звук кроку). 
Досвідчений оператор за одною 
лиш відмітиною на карті та ледь 
помітним тремтінням мембрани 
навушників може провести прак-

тично стовідсоткову ідентифі-
кацію. А у поєднанні із прикор-
донним нарядом на даній ділянці 
– практично унеможливлює по-
рушення державного рубежу.

Варто зазначити, що сьогод-
ні можливість у режимі (on-line) 
охороняти ділянку державного 
кордону мають прикордонни-
ки відділу прикордонної служби 
«Степанівка». Зокрема, завдяки 
денній і теп ловізійній камерах, 
що встановлені на одній з веж. 
Зображення з цих камер виво-
диться на інший монітор опера-
тора АРМ. (При умовах гарної 
видимості відеокамери дозволя-
ють ідентифікувати об’єкти на 
відстані до 5 кілометрів. – Авт.). 
Цей елемент СОЕС допомагає 
«зеленим кашкетам» ідентифіку-
вати цілі та наводити сили реа-
гування, що діють по обстановці.

Таким устаткуванням облад-
нано лише одну із десяти веж, 
проте в рамках проекту міжна-
родної технічної допомоги до 
кінця 2013 року такими камера-
ми буде оснащено ще вісім веж 
системи. Це, в свою чергу, дасть 
змогу покращити стан охорони 
кордону протяжністю до 100 км, 
зменшити навантаження на пер-
сонал підрозділів, а також значно 
заощадити витрати паливно-
мастильних матеріалів. 

Ефективність СОЕСа 
підтверджують результати 
оперативно-службової діяль-
ності тих підрозділів кордону, де 
її встановлено. Від початку ви-
користання завдяки цій системі 
прикордонниками Білгород-
Дністровського прикордонного 
загону затримано близько 200 
осіб за порушення кордону та 
спробу його порушення, більше 
100 осіб – за порушення прикор-
донного режиму, 6 нелегальних 
мігрантів, контрабандних товарів 
на загальну суму більше 1,1 млн. 
гривень.                                                n

Одним із основних завдань розвитку прикордонного відомства як 
сучасного правоохоронного органу є пошук нових форм і способів охорони 
державного рубежу. Цілком природньо, що в її основу покладено поступове 
впровадження новітніх прикордонних технологій. Яскравим прикладом таких 
інновацій є встановлення на ділянці Білгород-Дністровського прикордонного 
загону системи оптико-електронного спостереження (СОЕС).

Андрій БАЗАН

Не випадково, що для збо-
рів, які, до речі, відбулися у 
відділі прикордонної служби 
«Керч», було обрано саме ді-
лянку, яка включає Чорне та 
Азовське моря, а також Кер-
ченську протоку. У даному ре-
гіоні рух морського транспорту 
доволі інтенсивний. Близька 
відстань до російського берега, 
яка складає 3-4 км у Керчен-
ській протоці, «приваблює» 
порушників законодавства. 

– Основні зусилля ми зо-
середили на відпрацюванні 
практичних навиків при роз-
пізнаванні та супроводі над-
водних цілей, заходах відомчої 
системи моніторингу повіт-
ряного простору, організації 

зв’язку, діях прикордонного 
персоналу у ході рятувально-
пошукових ситуацій у морі, 
експлуатації технічних за-
собів, – розповів керівник 
зборів, перший заступник 
начальника регіонального 
управління – начальник шта-
бу полковник Віктор МЕЛЬ-
НИЧЕНКО.

Візуально і технічно тут 
супроводжується велика кіль-
кість суден, які прямують до 
Чорного та Азовського морів, 
а також у порти Керченської 
протоки. Для прикладу, ни-
нішнього року лише радіотех-
нічним постом «Героївське» у 
цьому регіоні проведено по-
над 20 тис. суден, з яких пере-
важна більшість іноземних. На 
якірних стоянках у протоці в 
середньому щодоби перебуває 
близько 150 суден. 

Інколи завдають «клопоту» 
і маломірні плавзасоби, які ви-
ходять за двомильну зону без 
повідомлення, займаються 
незаконним переправленням 
через кордон товарів, порушу-
ють правила вилову морських 
біоресурсів. Жоден з подібних 
фактів не залишається поза 
увагою прикордонників, а по-
рушники несуть відповідаль-
ність за свої дії.

Учасники зборів обміня-
лися досвідом своєї служби, 
отримали нові знання, які бу-
дуть спрямовані на припинен-
ня правопорушень на морі. На 
завершення заходу визначено 
кращі пости та спеціалістів.

– За результатами команд-
них заліків кращим радіо-
технічним постом визначено 
РТП «Лівадія» ВПС «Ялта». В 
індивідуальних змаганнях без-
умовну перемогу отримав стар-
шина, начальник РТП «При-
морськ» ВПС «Бердянськ» 
Костянтин ПОЛІЩУК, – по-
інформував старший офіцер 
відділу прикордонної служби 
штабу регіонального управлін-
ня підполковник Олександр 
БАБІЙЧУК.                                 n

 Море як на долоні
Висвітлення надводної обстановки та реагування на 

її зміни є важливим елементом службової діяльності 
прикордонників Азово-Чорноморського регіонального 
управління. І тут першу скрипку, безумовно, грають 
радіотехнічні пости. Відтак аби підвищити рівень 
професійної готовності із персоналом цих підрозділів 
проведено навчальні збори.

 Модерні вежі південного рубежу
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НАШЕ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО

Катерина 
СОРОКОПУД,
фото автора 

Дякуючи увазі зі сто-
рони керівництва Нав-
чального центру ДПСУ 
та жителів містечка сквер 
привели до належного 
стану. Він став охайнішим 
і зручнішим для дітвори. 
Спільними зусиллями тут 
насаджено молоді деревця, 
які вже за декілька років 
перетворять цю місцину на 
мальовничий сад. У парку 
приємно прогулюватися 
як дорослим, так і дітям. 
Його чистота й затишність 
вражають. Для того аби він 

дійсно був осередком сі-
мейного відпочинку і мав 
більш приємний, цивілі-
зований вигляд, тут збу-
дували дитячий майдан-
чик. Завдяки новеньким, 
яскраво розфарбованим 
гіркам, каруселям та гой-
далкам майданчик умить 
наповнюється дзвінким 
дитячим сміхом. Отож від-
тепер діти в оточенні при-
роди щодня пізнаватимуть 
світ, а завдяки маленьким 
атракціонам жваво прово-
дитимуть свій час. 

Проте «казкова країна» 
– це острівець щастя не 
лише для діточок, але й для 
їхніх батьків. Для матусь, 
скажімо, – це прекрасна 
можливість проводити час 

разом зі своїми чадами, 
спілкуватися з друзями та 
обмінюватися корисним 
досвідом виховання дітей.

– Не маю сумніву, цей 
сквер стане місцем куль-
турного відпочинку та зу-
стрічей батьків, дітей, дру-
зів і молоді. А стежинки до 
знайомства з прекрасним, 
казковим світом дитин-
ства нехай беруть початок 
із відкриття дитячого май-
данчика, що встановили 
в селищі Оршанець – за-
значила у своєму виступі 
під час відкриття дирек-
тор навчально-виховного 
об'єднання «Школа-
дитя чий садок І-ІІ сту-
пенів ¹36» Світлана 
ОНОПРІЄНКО.              n

 «Казкова країна» 
в Оршанці

Мелодія дитинства… Для кожного з нас вона звучить по-своєму, але 
для всіх неодмінно пов’язана з казкою. Для маленьких мешканців селища 
Оршанець нещодавня подія стала своєрідною чарівною казкою, адже тепер 
тут на радість дітлахів з’явився дитячий сквер «Казкова країна».

Днями Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» відзначив 
68-у річницю з дня заснування. Прикордонники ОКПП несуть 
службу  в аеропортах Борисполя, Жулян, Гостомеля, Черкас, 
Київському річковому порту та на залізничній станції «Київ-
пасажирський». У рамках святкових заходів вартові кордону  
провели благодійну акцію «Подаруй свято» з метою надання 
допомоги дітям, які потребують батьківської опіки. 

 ОКПП дарує 
малечі свято

Мар’яна МАРКОВИЧ,
фото Валерія ОЛІÉНИКА

«Зелені кашкети» організували для 
вихованців дитячих притулків Борис-
пільського району Київщини екскурсію 
до музею ОКПП «Київ», аеропорту «Бо-
риспіль» та виставку зброї. Також тутеш-
ні прикордонники вручили дітям зібрані 
власними силами речі та іграшки.

 Малеча мала змогу дізнатися, як 
прикордонники несуть службу, побува-
ти у найбільшому терміналі столичного 
аеропорту, зазирнути до кабін паспорт-
ного контролю і навіть «нелегально пе-
ретнути кордон», аби здійснити одну із 
найзаповітніших мрій – поспостерігати, 
як з летовища здіймаються в небо літаки. 

Дітям також було цікаво побувати в тиру, 
потримати в руках справжній автомат і 
пістолет, побачити, як працюють кіно-
логи зі службовими собаками, ознайоми-
тися з історичною спадщиною частини, 
тому що тут проходили службу чимало 
видатних особистостей, зокрема, діючий 
президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

Як підсумував захід начальник Окре-
мого контрольно-пропускного пункту 
«Київ» полковник Сергій МУЛ,  дітям по-
трібно не лише знати, що країна почина-
ється з кордонів, а й вчитися на прикла-
ді «зелених кашкетів» відповідальності,  
пильності та мужності. 

Повертаючись із екскурсії, хлопчики 
та дівчатка жваво розповідали про мало 
знану доти професію прикордонника та 
впевнено стверджували, що саме її вони 
оберуть у майбутньому.                                   n

Розкажіть, будьласка, чому, відповідно до 
Ïостанови Êабінету Ìіністрів України 355 
від 23 квітня цього року, з 1го вересня одним 
ветеранамприкордонникам збільшили пенсії, а 
іншим ні?

Постановою Кабінету Міністрів України ¹ 
355 «Про збільшення розмірів пенсій, призна-
чених відповідно до Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» передбачено під-
вищення пенсій, яке проводиться у три етапи:

І етап – з 1 липня 2012 року – збільшення 
на 11%;

ІІ етап – з 1 вересня 2012 року – збільшен-
ня до 23%;

ІІІ етап – з 1 січня 2013 року – збільшення 
до 35%. 

При цьому з метою ліквідації існуючої та 
недопущення виникнення зворотної диспро-
порції між розмірами пенсій, призначених у 
різні роки, у постанові визначено, що розмір 
підвищеної пенсії за відповідною посадою не 
може перевищувати розмір пенсії за відповід-
ною посадою військовослужбовця станом на 
1 квітня 2012 року. 

Для прикладу, пенсія полковника з вислу-
гою понад 33 роки, який у грудні 2007 року 
звільнився з посади начальника відділу регіо-
нального управління ДПСУ до першого етапу 
підвищення становила 3972 гривні (90% від 
грошового забезпечення за посадою). Йому 
на першому етапі збільшують пенсію не на 
11% (437 гривень), а лише на 309 гривень – до 
рівня пенсії полковника з такою ж вислугою, 
який звільнився з такої ж посади після 1 квіт-

ня цього року (4281 гривня), а на другому та 
третьому етапах підвищення взагалі не про-
водиться. 

Відділ ç питанü методологі¿ пенсійного 
çабеçпе÷ення Ôінансово-економі÷ного 

департаменту АДПСУ

 Чи зараховують доплату за виконання 
обов’язків тимчасово відсутнього працівника, 
індексацію грошових коштів та одноразові ви
плати до свят у заробіток для обчислення пен
сії відповідно до Çакону України “Ïро державну 
службу”?

Згідно зі статтею 37 Закону України “Про 
державну службу”(далі – Закон), пенсію дер-
жавним службовцям призначають у відсотках 
від суми їхньої заробітної плати, з якої було спла-
чено єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування.

Відповідно до статті 33 Закону заробітна 
плата державних службовців складається з 
посадових окладів, премій, доплати за ранги, 
надбавки за вислугу років на державній служ-
бі та інших надбавок.

Питання визначення заробітної плати, 
яку враховують для обчислення пенсії дер-
жавного службовця, урегульовано постано-
вою Кабінету Міністрів України від 31 травня 
2000 року ¹ 865 “Про деякі питання вдоско-
налення визначення розмірів заробітку для 
обчислення пенсії”.

Таким чином, оскільки доплату за виконан-
ня обов’язків тимчасово відсутніх працівників, 
індексацію грошових коштів та одноразові ви-
плати до свят, окрім премій, не передбачено в 
статті 33 Закону, їх не включають у заробітну 
плату, з якої обчислюють пенсію.

Які педагогічні працівники мають право на 
пільги з оплати житловокомунальних послуг?

Абзацом першим частини четвертої статті 
57 Закону України “Про освіту” передбачено, 
що педагогічним працівникам, які працюють 
у сільській місцевості та селищах міського 
типу, а також пенсіонерам, які раніше пра-
цювали педагогічними працівниками в цих 
населених пунктах і проживають у них, дер-
жава відповідно до чинного законодавства  
забезпечує безоплатне користування житлом 
із опаленням і освітленням у межах встанов-
лених норм.

Надання зазначених пільг пенсіонерам із 
числа педагогічних працівників, які прожи-
вають у містах, Законом України “Про освіту” 
не передбачено.

Олексій КУÕАРЕÖЬ,
комісія ç питанü правового çаõисту 

Об’ºднано¿ профспілково¿ 
органіçаöі¿ ДПСУ

до 35%. 

який звільнився з такої ж посади після 1 квіт-
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16:10 «МІСТЕР І МІСІС СМІТ»

ICTV
Джон і Джейн одружені не дуже 
довго, але вже стомлені шлю-
бом. Їм здається, що вони зна-
ють одне про одного все. Але є 
дещо, що кожен воліє тримати 
при собі:  вони – кілери з конку-
руючих фірм.

22:00 «ФОРСАЖ» 

УКРАЇНА
Для героїв «Форсажу» гонки – це 
театр, куди люди приходять 
уболівати, спілкуватися і закоху-
ватися. В одну з команд гонщи-
ків потрапляє поліцейський 
Брайан О'Коннор, який змінює 
звичний плин їхнього життя.

00:15 «ЗАХИСНИК» 

НТН
Роберта Джонс, радник прези-
дента з національної безпеки, 
вирушає до Східної Європи на 
секретні переговори з терори-
стом Мохаммедом Джамаром. У 
цій поїздці Роберта довіряє тіль-
ки охоронцеві Ленсу Рокфорду.

02:10 «МЕЖА РИЗИКУ» 

1+1
Вересень 2008-го. Економічна 
криза вже почалася, але Амери-
ка ще не знає, яка катастрофа 
чекає попереду. Тільки група 
топ-менеджерів  шукає рецепт 
порятунку. Це були найстрашні-
ші години в їхньому житті.

06:50 «ПЕРЕХОПЛЕННЯ» 

НТН
Прикордонник Олексій Баєв по-
мітив підозрілу людину в районі 
прибережного маяка. Припу-
стивши, що перед ним агент 
іноземної розвідки, Олексій вирі-
шив затримати невідомого, але 
тому вдалося загубитися у місті.

11:10 «ЯКЩО ТИ МЕНЕ ЧУЄШ»

СТБ
Лариса – тридцятирічна жінка. 
Успішна кар'єра дозволяє їй 
жити забезпеченим, але самот-
нім та емоційно бідним життям. 
Але одного прекрасного дня на 
порозі її квартири з'являється 
Гера – чоловік з минулого.

00:15 «ВОВК-ЧУДОВИСЬКО» 

НТН
У передмістях Луїзіани команда 
бурильників шукає нафту і випу-
скає на свободу древній дух 
тварини. Незабаром у лісі біля 
цього тихого міста роздерто 
кількох людей. Поліція губиться в 
здогадах: хто або що їх убило?

01:45 «ВІДЧИНІТЬ, ЦЕ Я!» 

1+1
Колишня зірка, співачка Неллі, та 
її дочка Маша їдуть за кордон – до 
Гарика, нареченого Маші, у місто, 
де він володіє невеликим готе-
лем, який подарував вітчим. 
Неллі запрошена на ювілей вітчи-
ма  у якості зірки вечора...

06.05 Х/ф «На кого Бог 
пошле»

07.30, 03.25 Агенти впливу
08.30, 18.30, 05.20 Правда 

життя
09.00 Т/с «Розкол»
11.00 Т/с «УГРО-3»
14.50 Т/с «Каменська-6»
19.00, 23.45, 02.00, 03.55 

Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Нью-
Йорк-8»

00.15 Х/ф «Захисник»
02.30 Речовий доказ
04.25 Уроки тiтоньки Сови

05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.35 Пiдйом
06.40 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Барбоскiни»
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.25 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.05 Т/с «Кухня»
23.10 ФБР
01.00 Репортер
01.15 Спортрепортер
01.25 Служба розшуку дiтей
01.30 Т/с «Одна нiч 

кохання»
02.20 Т/с «Останнiй акорд»
03.10 Українцi. Вiра
04.05 Микола Лисенко

06.30 Православний 
календар

06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфiльм
06.55, 07.30 Глас народу
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Твiй голос
08.40 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.35 Своя думка
09.55, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
10.05 Легко бути жiнкою
11.00 Шеф-кухар країни
12.10, 15.20, 19.00, 21.30, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.15 Х/ф «Острiв 

Безiменний»
14.35 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

18.45 Агро-News
19.20 Хвилюйтесь, будь 

ласка
20.35, 05.15 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Свiт спорту
21.40 Смiшний та ще 

смiшнiший
22.05 Гуморобачення
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Х/ф «Чоловiча 

робота-2»
00.40 Помiж рядками
01.45 ТелеАкадемiя
02.55 Т/с «Домiвка»
04.30 Свiтло

05.20 Х/ф «Кохання i 
голуби»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Як вийти замiж 

за мiльйонера»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Як вийти замiж 

за мiльйонера»
13.20 Х/ф «Кохання цiлюща 

сила»
15.15 Право на зустрiч
16.15 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Полювання на 

Гауляйтера»
00.15 Т/с «Зовнiшні 

спостереження»
01.55 Х/ф «Вiтер пiвнiчний»
03.30 Подробицi
04.00 Подробицi. Неформат
04.10 Спорт у 

«Подробицях»
04.15 Д/с «Кiновiйни по-

радянськи»
05.00 Знак якостi

06.00 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Шiсть кадрiв
10.25 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
12.45 Х/ф «Джентльмени 

удачi»
14.40 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi драми
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Вiдчинiть, це 

я!»
Колишня зірка, 
співачка Неллі 
Негродова, та її 
дочка Маша їдуть 
за кордон – до 
Гарика, нарече-
ного Маші, у мі-
сто, де він воло-
діє невеликим 
готелем, подаро-
ваним вітчимом. 
Неллі запрошена 
на ювілей вітчима 
Гарика в якості 
зірки вечора...

00.00 ТСН
00.15 Х/ф «Вiд смеркання 

до свiтання»
02.10 Х/ф «Межа ризику»
03.50 ТСН
04.15 Сiмейнi драми
05.00 Т/с «Слiдаки»

05.30 Служба розшуку дiтей
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Х/ф «Мортал Комбат. 

Винищення»
12.20 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.10 Т/с «Шеф»
16.10 Х/ф «Мiстер i мiсiс 

Смiт»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Шеф»
22.30 Факти. Пiдсумки дня
22.45 Свобода слова
00.55 Спорт
01.00 Надзвичайнi новини
02.00 ПроЦiкаве
02.10 Факти
02.40 Свобода слова
04.25 Свiтанок

05.10 Чужi помилки. 
Сирiтська помста

05.55 Все буде добре!
07.25 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.00 Х/ф «Весна на 

Зарiчнiй вулицi»
11.05 Х/ф «Кохаю, тому що 

кохаю»
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.10 Куб-3

У сьогоднішньо-
му випуску Куба 
– переможець 
проекту «Битва 
екстрасенсів» та 
експерт проекту 
«Все буде 
добре» Хаял 
Алекперов. Чи 
допоможуть йо-
му його екстра-
сенсорні здібно-
сті перемогти 
Куб?

22.00 Вiкна-Новини
22.20 Детектор брехнi-2
23.20 Т/с «Доктор Хаус»
00.20 Т/с «Комiсар Рекс»
01.20 Вiкна-Спорт
01.30 Х/ф «Римується з 

коханням»
03.20 Найкраще на ТБ
03.25 Нiчний ефiр

06.00 Т/c «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/c «Слiд»
10.00, 20.00 Т/c «Врятувати 

боса»
12.00 Нехай говорять
15.35, 01.00 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00 Подiї
17.10 Подiї. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/c «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
21.00 Т/c «Карпов»
22.00 Х/ф «Форсаж»
00.10 Т/c «Життя як вирок» 

Профiлактика

06.00, 12.55 Т/с «Хто у домi 
господар?»

08.15 М/с «Лiло i Стiч»
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.00 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 

90210. Нове 
поколiння»

11.55 Маша та моделi-213.35 Т/с «Моя прекрасна 
няня»

14.40, 19.50 Одна за всiх
15.05, 20.15 Дайош 

молодьож!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвiдос
16.40, 00.20 Вайфайтери
18.50 Богиня шопiнгу
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Вiталька

08.10 ЧУ. «Ворскла» – 
«Арсенал» (К). ЧУ

10.25, 15.30 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

10.50 Чемпiонат Iспанiї. 
«Реал» – «Сарагоса»

12.45, 01.15 Street Style
13.00 Futbol Mundial
13.30 Чемпiонат Англiї. 

МЮ – «Арсенал»
16.00 Чемпiонат Iспанiї. 

Огляд туру
17.00 Футбол live
17.25 ЧУ. Перша лiга. 

«Динамо-2» – 
«Олександрiя»

20.00 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

20.50 Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

21.55 Чемпiонат Англiї. 
«Вест Бромвiч» – 
«Саутгемптон»

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православний 

календар
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфiльм
06.55, 07.30 Глас народу
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.35 Д/ф «Змiнимо свiт на 

краще»
10.00 Дитячий фестиваль 

«Змiнимо свiт на 
краще»

11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 15.20, 18.45, 20.45, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Хай щастить
12.55, 04.20 Секрети успiху
13.25 Х/ф «Порох»
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

19.00 221. Екстрений 
виклик. Тиждень

19.50 Зiрки гумору
21.05 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Х/ф «Чоловiча 

робота-2»
01.45 ТелеАкадемiя
02.45 Т/с «Домiвка»
04.50 Д/ф «Склодовська-Кюрi»

05.35 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара»
10.55 До суду
12.00 Новини
12.30 Знак якостi
13.00 Судовi справи
13.55 Слiдство вели...
15.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
16.55 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Полювання на 

Гауляйтера»
23.05 Т/с «Зовнiшні 

спостереження»
01.00 Т/с «Людина-

амфiбiя»
03.50 Подробицi
04.25 Подробицi. Неформат
04.35 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
04.40 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
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Шiсть кадрiв
10.25 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
12.45 Знiмiть це негайно
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi драми
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 Мiняю жiнку-6
21.40 Футбол. Лiга 

чемпiонiв. «Динамо» 
(Україна) – Порту» 
(Португалiя)

23.50 ТСН
00.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
01.45 Х/ф «Вiдчинiть, це 

я!»

04.30 ТСН
04.55 Т/с «Слiдаки»

05.30 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Дiловi факти
07.00 Спорт
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Екстрений виклик
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.20 Анекдоти по-
українськи

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Шеф»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Шеф»
22.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
00.55 Спорт
01.50 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
02.45 Факти
03.15 Чудо-люди
04.15 Свiтанок

05.20 Чужi помилки. 
Вбивство на 
маскарадi

06.05 Все буде добре!
07.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
Неймовірні фак-
ти про життя зі-
рок вітчизняного 
та світового шоу-
бізнесу. Цікаві та 
актуальні новини, 
ексклюзивні ві-
део та інтерв’ю зі 
знаменитостями. 
Тепер глядачі 
можуть спробу-
вати зрозуміти 
життя своїх куми-
рів.

09.40 Куб-3
11.10 Х/ф «Якщо ти мене 

чуєш»
13.15 Битва екстрасенсiв. 

Чорнi та бiлi
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Фермер шукає 

дружину-2
22.00 Вiкна-Новини
22.20 Вагiтна у 16
23.20 Доньки-матерi
00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.20 Т/с «Комiсар Рекс»
02.15 Вiкна-Спорт
02.25 Х/ф «Спокуса»
03.55 Нiчний ефiр

04.55 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.35 Пiдйом
06.40 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Барбоскiни»
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.25 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.05 Т/с «Кухня»
23.10 Весiлля буде по-

моєму!
01.05 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Т/с «Одна нiч 

кохання»
02.25 Т/с «Останнiй акорд»
03.15 Українцi. Любов
04.15 Зима надiї
04.45 Мовчазне божество

06.50 Х/ф «Перехоплення»
08.30, 16.45 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Журов-2»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-3»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

00.15 Х/ф «Вовк-
чудовисько»

02.40 Речовий доказ
04.00 Агенти впливу
05.00 Уроки тiтоньки Сови

06.00 Т/c «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25 Т/c «Слiд»
10.00 Т/c «Врятувати боса»
11.00, 21.00 Т/c «Карпов»
12.00 Нехай говорять
15.35, 03.10 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.35 Подiї
17.10, 03.50 Подiї. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/c «Джамайка»
19.20, 03.55 Говорить 

Україна
23.00 Т/c «Подружжя»
01.00 Т/c «Життя як вирок»
01.45 Х/ф «Форсаж»
04.35 Т/c «Дорожнiй 

патруль-11»

06.00, 12.55 Т/с «Хто у домi 
господар?»

08.15 М/с «Лiло i Стiч»
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.00 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 

90210. Нове 
поколiння»

11.55, 18.50 Богиня шопiнгу
12.30 Маша та моделi-213.35, 17.45 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.40, 19.50 Одна за всiх
15.05, 20.15 Дайош 

молодьож!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвiдос
16.40, 00.20 Вайфайтери
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Вiталька

07.05, 11.00, 14.45, 21.30, 
03.20 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

08.10 ЧУ. Перша лiга. 
«Динамо-2» – 
«Олександрiя»

10.20, 14.00, 17.05 
Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

13.00, 17.55, 04.20 
Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

17.50 Street Style
19.00 Журнал. Лiга 

чемпiонiв УЄФА
19.30, 20.45 Лiга чемпiонiв: 

зворотнiй вiдлiк
20.00 Прес-конференцiя 

М. Луческу. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

20.30 Тренування ФК 
«Шахтар». Лiга 
чемпiонiв УЄФА
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН
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УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 7 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

ЧЕТВЕР, 8 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

06:55 «РОЗСЛІДУВАННЯ» 

НТН
Рецидивіст Воробйов, здається, 
все прорахував, плануючи кра-
діжку в московському універмазі. 
Задум вдалося втілити блискуче: 
викрадені ювелірні вироби за-
гальною вартістю 355 000 карбо-
ванців, а злочинці зникли...

11:40 «ДОНЕЧКА МОЯ» 

СТБ
Денис Коротков працює в міліції. 
Його дружина – викладач фіз-
культури у школі. Звичний плин 
життя родини з невеликими 
статками порушує страшна звіст-
ка. Їхня єдина дитина, восьмиріч-
на Оленка, важко  хвора.

00:15 «ХИЖАК ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ» 

НТН
Мешканцям узбережжя й у наш 
час довелося познайомитися зі 
звичками «жахливих ящерів». 
Гігантська амфібія, подібна до 
тих, що населяли планету в до-
історичні часи, з'явилася на 
узбережжі невідомо звідки.

01:35 «МОРПІХИ» 

УКРАЇНА
Ентоні Суоффорд – військовий  
із сім`ї військових. Після курсу 
підготовки його відправляють на 
Близький Схід. Зі снайперською 
гвинтівкою в руках і наплічником 
йому доведеться підкорювати 
пустелю.

06:50 «ГЛАДІАТОР ЗА НАЙМОМ»

НТН
До адвоката Мирського прийшла 
дама і попросила про допомогу: 
вона не хотіла, щоб ревнивий 
чоловік дізнався про зраду, за-
фіксовану на кіноплівці. Справа 
ускладнюється тим, що жінка стає 
випадковим свідком убивства...

13:30 «ЗИМОВИЙ РАНОК» 

ПЕРШИЙ
Дія фільму відбувається у бло-
кадному Ленінграді. Дівчинка 
Катя рятує під час бомбардуван-
ня маленького хлопчика, називає 
його Сергієм і далі піклується про 
нього. Але одного разу дітей 
відвідує капітан Воронов...

01:30 «ЛЮДИНА З МИНУЛОГО» 

НТН
Багато сторіч тому мисливець 
Володимир був звинувачений у 
вбивстві дівчини, яку князь мав 
намір  узяти за дружину. Він помер 
невинним, але з тих пір отримав 
можливість у кожний повний мі-
сяць з’являтися серед людей...

02:00 «СКЛЯНИЙ БУДИНОК» 

УКРАЇНА
Рубі та Ретт осиротіли. Братові та 
сестрі пропонують дах друзі за-
гиблих батьків, Ерін і Террі Гласс. 
Химерна будівля зі скляними 
стінами може стати новим домом 
для пдлітків. Однак щось насто-
рожує чутливу Рубі.

06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфiльм
06.55, 07.30 Глас народу
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.05, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.15, 04.20 Свiтло
09.35 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Легко бути жiнкою
11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.30, 05.50 

Дiловий свiт
12.15 Українська пiсня
12.50 Х/ф «Червоненька 

квiточка»
14.00 Футзал. ЧС. Коста-Рика – Україна
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

19.00 Фестиваль пiснi та 
гумору в Коблево

20.20 Концерт «Час рiкою 
пливе»

20.50 Лото «Мегалот»
21.25 Свiт спорту
21.40 Жарт з Ю. Гальцевим 

та С. Дроботенком
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Х/ф «Чоловiча 

робота-2»
01.45 ТелеАкадемiя
02.45 Т/с «Домiвка»

05.35 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара»
11.00 До суду
12.00 Новини
12.30 Знак якостi
12.55 Судовi справи
13.55 Слiдство вели...
15.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Полювання на 

Гауляйтера»
23.10 Т/с «Зовнiшні 

спостереження»
01.05 Парк автомобiльного 

перiоду
01.30 Х/ф «Рита»
03.00 Подробицi
03.30 Подробицi. Неформат
03.40 Спорт у 

«Подробицях»
03.45 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.50 Д/с «Жадiбнiсть»

06.00 Служба розшуку дiтей

06.05 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Шiсть кадрiв

10.25 Т/с «Величне 
сторіччя. Роксолана»

12.45 Знiмiть це негайно

13.45 Повне перевтiлення. 
Дiм за тиждень

14.45 Не бреши менi-3

15.45 Сiмейнi драми

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне 
сторіччя. Роксолана»

19.30 ТСН

20.15 Джентльменський 
набiр

23.00 Грошi

00.00 ТСН

00.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

01.50 Не бреши менi-3

01.55 Сiмейнi драми

03.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

04.55 Т/с «Слiдаки»

05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Шеф»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
22.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
00.55 Спорт
01.50 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
02.45 Факти
03.15 Чудо-люди
04.20 Свiтанок

05.40 Чужi помилки. 
Карнавальна нiч

06.25 Все буде добре!
08.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.50 Фермер шукає 

дружину-2
11.40 Х/ф «Донечка моя»

13.40 Битва екстрасенсiв. 
Чорнi та бiлi

15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-2
22.00 Вiкна-Новини
22.40 МайстерШеф-2
00.35 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Комiсар Рекс»
02.15 Вiкна-Спорт
02.25 Х/ф «Собаче серце»

Професор йде на 
ризикований ек-
сперимент – і 
ось, з’являється 
людина з соба-
чим серцем. Все, 
що відбувається 
потім, можна 
розглядати як ко-
медію, а можна –
як трагедію. Тра-
гедію наших 

днів...

03.30 Нiчний ефiр

04.55 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.35 Пiдйом
06.40 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Барбоскiни»
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.25 Kids Time
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.05 Т/с «Кухня»
23.10 Ближче до тiла
01.25 Репортер
01.40 Спортрепортер
01.50 Служба розшуку дiтей
01.55 Т/с «Одна нiч 

кохання»
02.45 Т/с «Останнiй акорд»
03.35 Третя влада
04.30 Невгамовний 

Пантелеймон

05.55 Легенди карного 
розшуку

06.55 Х/ф «Розслiдування»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45, 

01.55, 04.25 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Журов-2»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-3»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

00.15 Х/ф «Хижак 
Юрського перiоду»

02.25 Речовий доказ

06.00 Т/c «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/c «Слiд»
10.00 Т/c «Врятувати боса»
11.00 Т/c «Карпов»
12.00, 04.25 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.25 Подiї
17.10, 03.40 Подiї. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/c «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
21.00 Т/c «Iнтерни»
21.30 Футбол. Лiга 

Чемпiонiв УЄФА. 
«Челсi» (Англiя) – 
«Шахтар» (Україна)

23.50 Т/c «Подружжя»
01.35 Х/ф «Морпіхи»

08.15 М/с «Лiло i Стiч»
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.00 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 

90210. Нове 
поколiння»

11.55, 18.50 Богиня шопiнгу
12.30 Маша та моделi-213.35, 17.45 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.40, 19.50 Одна за всiх
15.05 Дайош молодьож!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвiдос
16.40, 00.20 Вайфайтери
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Вiталька
22.20, 01.35 Рай, гудбай
23.00 Надто грубо для Ю-туба
23.25 Т/с «Загублена»

08.10 ЧУ. «Шахтар» – 
«Металург» (З)

10.25 Чемпiонат Англiї. 
МЮ – «Арсенал»

12.20 Futbol Mundial
12.45, 16.30 Чемпiонат 

Англiї. Огляд туру
13.40 Чемпiонат Iспанiї. 

«Барселона» – 
«Сельта»

16.00, 04.00, 04.30 Один на 
один з Гамулою

17.30 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Шахтар» – «Челсi»

19.30, 20.15, 21.00, 23.45 
Нiч Лiги чемпiонiв: 
головний матч

21.30 Найкращi моменти 
матчiв. Лiга чемпiонiв 
УЄФА

00.30 Огляд дня. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

06.30 Православний 
календар

06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфiльм
06.55, 07.30 Глас народу
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.40 Книга.ua
10.00 Легко бути жiнкою
10.40 Д/ф «Параолiмпiада: 

з перших вуст»
11.10 Здоров'я
12.10, 15.20, 18.45, 21.30, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
12.50 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Зимовий 

ранок»
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

19.00 Концерт «Мелодiя 
двох сердець»

21.25 Свiт спорту
21.40, 04.15 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Х/ф «Чоловiча 

робота-2»
01.45 ТелеАкадемiя
02.45 Т/с «Домiвка»

05.35 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара»
11.00 До суду
12.00 Новини
12.30 Знак якостi
12.55 Судовi справи
13.55 Слiдство вели...
15.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Полювання на 

Гауляйтера»
00.15 Т/с «Зовнiшні 

спостереження»
01.55 Х/ф «Тихий вир»
03.25 Подробицi
03.55 Подробицi. Неформат
04.05 Спорт у 

«Подробицях»
04.10 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
04.15 Д/с «Жадiбнiсть»
05.00 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
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Шiсть кадрiв
10.35 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
12.45 Знiмiть це негайно
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi мелодрами-2
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 Чотири весiлля-2
21.45 Давай, до побачення
23.00 ТСН
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
00.55 Грошi
01.45 ТСН
02.00 Не бреши менi-3
02.50 Сiмейнi мелодрами-2
03.35 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
05.00 Т/с «Слiдаки»

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Шеф»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Шеф»
22.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
00.55 Спорт
01.50 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
02.45 Факти
03.15 Чудо-люди
04.20 Свiтанок

05.30 Чужi помилки. З мене 
досить!

06.10 Все буде добре!
07.55 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.35 Вагiтна у 16
10.35 Доньки-матерi
11.40 Х/ф «Щасливої 

дороги!»
13.50 Битва екстрасенсiв. 

Чорнi та бiлi
15.55 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Зваженi та 

щасливi-2
Цього тижня ко-
жен учасник от-
римує футболку 
зі своїм кольо-
ром і буде на-
вмання витягува-
ти ім’я тренера. 
Але кому потра-
пить колір фут-
болки перемож-
ця минулого се-
зону? Чи зможе 
вона принести 
удачу своєму 
власникові?!

22.00 Вiкна-Новини
22.40 Зваженi та щасливi-2
00.45 Т/с «Доктор Хаус»
01.35 Т/с «Комiсар Рекс»
02.25 Вiкна-Спорт
02.35 Х/ф «Собаче серце»
03.40 Нiчний ефiр

05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.35 Пiдйом
06.40 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Барбоскiни»
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.25 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.05 Т/с «Кухня»
23.10 Парад порад-2
01.25 Репортер
01.45 Спортрепортер
01.55 Служба розшуку дiтей
02.00 Т/с «Одна нiч 

кохання»
02.50 Т/с «Останнiй акорд»
03.40 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного
04.00 Драма на двi дiї
04.45 Легендарне парi

06.50 Х/ф «Гладiатор за 
наймом»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Журов-2»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-3»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

00.30 Покер. PokerStars Pro 
Challenge

01.30 Х/ф «Людина з 
минулого»

06.00 Т/c «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/c «Слiд»
10.00 Т/c «Врятувати боса»
11.00, 21.00 Т/c «Карпов»
12.00, 03.55 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.35 Подiї
17.10, 03.50 Подiї. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/c «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
22.00 ДНК-портрет нацiй
23.10 ДНК. Сенсацiя 

сторіччя
00.15 Т/c «Подружжя»
01.15 Т/c «Життя як вирок»
02.00 Х/ф «Скляний 

будинок»

06.00, 12.55 Т/с «Хто у домi 
господар?»

08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 
90210. Нове 
поколiння»

11.55, 18.50 Богиня шопiнгу
12.30 Маша та моделi-213.35, 17.45 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.40, 19.50 Одна за всiх
15.05, 20.15 Дайош 

молодьож!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвiдос
16.40, 00.20 Вайфайтери
19.15, 00.45 БарДак
21.15 Вiталька
22.20, 01.35 Рай, гудбай

08.10, 03.00 Лiга чемпiонiв 
УЄФА. «Челсi» – 
«Шахтар»

10.25 Найкращi моменти 
матчiв. Лiга чемпiонiв 
УЄФА

12.30 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Ювентус» – 
«Нордшелланд»

14.30, 18.00 Огляд дня. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

16.05 Лiга Європи. 
«Русенборг» – 
«Металiст»

19.15 Street Style
19.35, 21.00, 00.00 Шлях 

до Амстердама
19.50 Найкращi моменти 

матчiв. Лiга Європи
22.00 Лiга Європи. 

«Металiст» – 
«Русенборг»

00.45 Лiга Європи. «Баїр» – 
«Рапiд»
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17:50 «ВОРОШИЛОВСЬКИЙ СТРІЛЕЦЬ» 

СТБ
Троє підлітків зґвалтували дівчин-
ку. Покарання не було: один зі 
злочинців виявився сином началь-
ника міліції. Втративши надію до-
битися справедливості законним 
шляхом, дідусь дівчинки, старий 
фронтовик, сам стає месником.

21:40 «ТРИ ДНІ НА ВТЕЧУ» 

1+1
Життя Джона здавалося ідеаль-
ним, поки його красуню дружину 
не заарештували за підозрою у 
вбивстві. Поки Лара сидить у 
в'язниці, Джон сам виховує сина 
і намагається всіма засобами 
довести її непричетність.

23:00 «ВИБУХ НА СВІТАНКУ» 

НТН
Наші дні. Йдуть навчання де-
сантної частини. На острівці 
група бійців знаходить зруйно-
вану землянку, напхану іржавою 
апаратурою. Через необереж-
ність одного з десантників десь 
у глибині острова лунає вибух...

00:25 «СЬОГОДНІ ТИ ПОМРЕШ» 

1+1
Злодій Харлан вирішує почати 
чесне  життя, але доля розпоряд-
жається інакше. Влаштувавшись 
водієм інкасаторського фургона 
у Лас-Вегасі, він у перший день 
роботи стає мимовільним учас-
ником збройного пограбування.

00:20 «2016. КІНЕЦЬ НОЧІ» 

НТН
Рік 2016-й. Сонце збирається 
згаснути. Серед тих, хто вижив, 
залишилася невелика група 
молодих людей. Вони підніма-
ються високо в гори за живиль-
ною вологою, але зустрічають 
там нову небезпеку...

01:45 «ВІДПЛАТА» 

ICTV
Томас – детектив, дочку якого 
вбили просто на порозі їхнього 
будинку. Щойно розпочавши 
розслідування, герой з`ясовує, 
що смерть дочки не була випад-
ковою, і сліди приводять його до 
корумпованих систем влади.

01:55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОХ» 

СТБ
Якби не прикрий вокзальний ін-
цидент, герої цього фільму ніколи 
б не познайомилися і не покоха-
ли одне одного. Але все сталося 
саме так. Піаніст Платонов зна-
ходить свій ідеал жінки в особі 
вокзальної офіціантки Віри.

02:00 «ВОГНЯНА СТІНА» 

ІНТЕР
У фахівця з комп'ютерних систем 
безпеки Джека і в кар'єрі, і в 
особистому житті  все гаразд: він 
працює у великому банку, у 
нього любляча дружина. Але є 
людина, готова заради грошей 
зруйнувати життя Джека.

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 

15.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 00.45, 

01.15 За 80 днiв 
навколо спорту

06.25, 06.35, 07.30, 07.45 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Країна on-line

06.50 Православний 
календар

07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Помiж рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.25 Д/ф «Вiдкриття неба. 

Втраченi можливостi»
10.15 221. Екстрений 

виклик. Тиждень
11.05 Вiра. Надiя. Любов
12.10, 15.20, 21.10, 05.50 

Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Товариш 

генерал»
15.15 Euronews
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

18.20 Шляхами України
18.40 Бенефiс Г. Хазанова
20.40, 01.30 After Live
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.30, 01.00 Пiдсумки
01.50 Нацiональна 

двадцятка
03.00 Т/с «Домiвка»
04.35 Здоров'я
05.20 М/с «Каспер. Школа 

страху»

05.35 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «На край свiту»
12.35 Новини
12.50 Т/с «На край свiту»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Велика рiзниця
23.00 Велика полiтика
02.00 Т/с «Дружина 

Сталiна»
02.45 Подробицi
03.15 Подробицi. Неформат
03.25 Спорт у 

«Подробицях»
03.30 Д/ф «Свердловський 

кошмар. Смерть iз 
пробiрки»

04.15 Знак якостi

06.00 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Шiсть кадрiв

10.35 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»

12.45 Знiмiть це негайно

13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень

14.45 Не бреши менi-3

15.45 Сiмейнi мелодрами-2

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»

19.30 ТСН

20.15 Київ вечiрнiй

21.40 Х/ф «Три днi на 

втечу»

00.25 Х/ф «Сьогоднi ти 

помреш»

02.05 Не бреши менi-3

02.55 Сiмейнi мелодрами-2

03.40 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

05.05 Т/с «Слiдаки»

05.20 Служба розшуку дiтей
05.30 Факти
05.45 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Шеф»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Шеф»
22.30 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
00.55 Спорт
01.50 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
02.45 Факти
03.15 Чудо-люди
04.10 Свiтанок

05.15 Чужi помилки. Спадок 
паталогоанатома

05.55 Хф «Змiєлов»
07.40 Х/ф «Донечка моя»
09.45 Х/ф «Жiнка бажає 

знати»
17.40 Вiкна-Новини
17.50 Х/ф «Ворошилов-

ський стрiлець»

20.00 Танцюють усi!-5
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Танцюють усi!-5
23.40 Танцюють усi!-5
00.55 ВусоЛапоХвiст
01.55 Х/ф «Щасливої 

дороги!»
03.35 Вiкна-Спорт
03.45 Х/ф «Чаклун i 

Румба»

У центрі лірико-

драматичної кар-

тини – фронтова 

доля одного з мі-

льйонів простих 

солдатів Великої 

Вітчизняної – са-

пера  Федора Ча-

клуна та його чо-

тирилапого по-

мічника – 

спеціаль но на-

вченої вівчарки 

на прізвисько 

Румба.

04.55 Служба розшуку дiтей
05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45, 06.40 Очевидець. 

Смiшно до болю
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 

Пiдйом
07.30, 08.30, 19.00 

Репортер
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
09.55 Т/с «Воронiни»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Барбоскiни»
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.25 Kids Time
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.05 Т/с «Кухня»
23.10 Україна чудес-2
01.05 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Т/с «Одна нiч 

кохання»
02.25 Т/с «Останнiй акорд»
03.15 Скiфи
03.30 Скiфи
03.40 Перетворення
04.00 Благословляю i 

молюся
04.30 Таїнства Києво-Печерської Лаври
04.50 Усмiшник
05.15 Останнiй лоцман

05.55 Легенди карного 
розшуку

06.55 Х/ф «Один шанс iз 
тисячi»

08.30, 16.45, 19.00, 02.20, 
04.45 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Журов-2»
14.35 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-3»
19.30 Т/с «Лiто вовкiв»
23.00 Х/ф «Вибух на 

свiтанку»
00.50 Х/ф «Грiхи нашi»
02.50 Речовий доказ

06.00 Т/c «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/c «Слiд»
10.00, 20.00 Т/c «Врятувати 

боса»
11.00, 21.00 Т/c «Карпов»
12.00, 04.20 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 04.00 Подiї
17.10, 19.15, 04.15 Подiї. 

Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/c «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
22.00 Т/c «Я – охоронець. 

Старi рахунки»
01.45 Х/ф «Облога 

прибульцiв»
03.15 Ласкаво просимо
05.10 Срiбний апельсин

06.00, 12.55 Т/с «Хто у домi 
господар?»

08.15 М/с «Лiло i Стiч»
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.00 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.55 Богиня шопiнгу
12.30, 17.05 Маша та 

моделi-213.35, 17.45 Т/с «Моя 
прекрасна няня»

14.40 Одна за всiх
15.05, 21.55 Дайош 

молодьож!
15.40, 02.05 У ТЕТа тато!
16.05, 02.30 Досвiдос
16.40, 00.20 Вайфайтери
19.25, 01.10 БарДак
20.25 Шури-Мури
21.15 Вiталька
22.40 Слава зi Славеком 

Славiним

06.15, 12.45 Лiга Європи. 
«Металiст» – 
«Русенборг»

08.10 Лiга Європи. «Баїр» – 
«Рапiд»

10.25 Найкращi моменти 
матчiв. Лiга Європи

12.20 Один на один з 
Гамулою

14.40 Огляд матчiв. Лiга 
Європи УЄФА

16.00, 17.15 Футбол live
16.25 ЧУ. Перша лiга. 

«Суми» – «Зiрка»
18.55 ЧУ. «Говерла» – 

«Ворскла»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. 

«Майнц» – 
«Нюрнберг»

23.25 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

23.55 Чемпiонат Iталiї. 
Передмова до туру

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
07.00 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.40 Олiмпiйський виклик
08.00 Шустер-Live
09.30 Школа юного 

суперагента
09.50 Шустер-Live
11.35 Зелений коридор
11.50 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

17.25 Золотий гусак
17.50 Свiт атома
18.15 Бенефiс Ю. Гальцева 

та О. Воробей
20.40 Кабмiн: подiя тижня
20.50 Лото «Мегалот»
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Українська пiсня
21.50 Зiрки гумору
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.35 Ера здоров'я
23.55 Особливий погляд
00.15 Свiтовий рекорд 

української пiснi
01.20 Пiдсумки дня
01.35 Свiт атома
01.55 Нащадки
02.55 ТелеАкадемiя
04.20 Д/ф «Наука i вино»
05.15 М/с «Каспер. Школа 

страху»

04.50 Парк автомобiльного 
перiоду

05.15 Велика полiтика
08.00 Позаочi
09.00 Орел i решка
10.00 Україно, вставай!
10.50 Сiмейний пес
12.05 Велика рiзниця
14.05 Т/с «Дружина 

Сталiна»
17.55 Вечiрнiй квартал
20.00 Подробицi
20.25 Червоне або чорне
22.10 Великий бокс. 

В. Кличко vs М. Вах
02.00 Х/ф «Вогнянна стiна»

У фахівця з 
комп’ютерних 
систем безпеки 
Джека Стенфілда 
і в кар’єрі, і в осо-
бистому житті 
все гаразд: він 
працює у велико-
му банку, у нього 
любляча дружи-
на. Але є людина, 
готова заради 
грошей зруйну-
вати життя Дже-

ка.

03.40 Подробицi
04.05 Д/ф «Мiф про 

Распутiна, або Чисто 
англiйське вбивство»

06.00 М/ф «Смурфи»
06.35 Справжнi лiкарi-2
07.35 Кулiнарна академiя
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
10.35 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 Свiт навиворiт-2. Iндiя
12.50 М/ф «Iсторiя 

iграшок-3»
14.50 Х/ф «Чаклунка»

Історія про зви-

чайну чаклунку 

Ізабель, яка вирі-

шує покинути 

улюблене ремес-

ло і вирушити до 

Голлівуду на по-

шуки простого 

людського ща-

стя...

17.00 Київ вечiрнiй
18.30 Розсмiши комiка
19.30 ТСН
20.15 Операцiя краса-2
22.00 Х/ф «Нокаут»
23.50 Х/ф «Її звали Нiкiта»
01.55 Х/ф «Три днi на 

втечу»
03.55 Х/ф «Сьогоднi ти 

помреш»
05.20 ТСН

05.15 Факти
05.35 Свiтанок
06.25 Iнший футбол
06.55 Козирне життя
07.35 Останнiй герой-2
08.50 Зiрка УouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирне питання
11.25 Екстрений виклик
12.25 Несекретнi файли
13.40 Спорт
13.45 Дивитися всiм!
15.55 Х/ф «Обладунки»

Кар’єра профе-
сійного охоронця 
не приносить гро-
шей. Щоб якось 
налагодити життя 
і залишити всі не-
приємності у ми-
нулому, він пого-
джується на сум-
нівну справу і най-
мається приват-
ним охоронцем 
до однієї поваж-
ної персони.

17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Тринадцятий 

район»
20.45 Х/ф «Тринадцятий 

район-2. 
Ультиматум»

22.50 Наша Russia
23.10 Х/ф «Роккi-2»
01.45 Х/ф «Відплата»
03.35 Х/ф «Самиця»
05.05 Свiтанок

05.25 Мультфiльм

06.30 Х/ф «Випадок у 

квадратi 36-80»

У Північній Атлан-

тиці, де прово-

дять навчання 

радянські кораб-

лі, потрапляє в  

аварію амери-

канський атом-

ний підводний 

човен. З некеро-

ваного човна 

стартують дві 

крилаті ракети, 

націлені на ра-

дянські кораблі...

07.50 Караоке на Майданi

08.50 Снiданок 
з Ю. Висоцькою

09.00 Їмо вдома

10.05 Зваженi та щасливi-2

14.15 Танцюють усi!-5

19.00 Х-Фактор-3

22.50 Моя правда

23.55 Х-Фактор. Пiдсумки 
голосування

01.00 Детектор брехнi-2

01.55 Х/ф «Вокзал для 

двох»

04.05 Нiчний ефiр

05.25 Т/с «Останнiй акорд»
07.00 Iнтуїцiя
08.05 Будинки мажорiв
09.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Дивовижнi легенди»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Готуй
11.00 Нашi в Рашi
12.00 Т/с «Кухня»
16.10 ШоумаSтгоуон
19.00 М/ф «Гуфi»
20.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. 

Затемнення»
23.00 Х/ф «Iствикськi 

вiдьми»
01.20 Спортрепортер
01.25 Х/ф «Знамення»

Під час розкопок 
до рук Теда 
Майлса потрап-
ляє капсула, в 
якій знаходяться 
дитячі малюнки із 
зображенням ка-
таклізмів, які від-
бувалися в світі 
за останні 
п’ятдесят років. 
Більш того, там 
передбачаються 
ще три події...

03.30 Т/с «Одна нiч 
кохання»

04.25 Загублений рай
05.20 Моя адреса – 

Соловки. Пастка
05.40 Майстер музи

06.00 Легенди бандитської 
Одеси

06.50 Т/с «Прямуючи на 
пiвдень»

09.45 Залiзний Оскар
10.30 Крутi 90-тi
11.30 Речовий доказ
12.00 Свiдок
13.00 Х/ф «Вибух на 

свiтанку»
15.00 Т/с «УГРО-4»
19.00 Т/с «Пiд прикриттям»
23.15 Свiдок
00.00 Свiдок
00.20 Х/ф «2016. Кiнець 

ночi»
02.10 Речовий доказ
03.40 Агенти впливу
05.00 Уроки тiтоньки Сови
05.25 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Ранок з «Україною»
09.00 Кращий кухар на селi
10.00 Додому на свята
11.00 Т/c «Дорожнiй 

патруль-11»
12.00 Т/c «Злочин буде 

розкрито»
14.00 Х/ф «Подзвони в мої 

дверi»
18.00 Т/c «Красуня»
19.00 Подiї
19.20 Т/c «Красуня»
22.30 Т/c «Я – охоронець. 

Помилка в програмi»
02.00 Х/ф «Навiщо ти 

пiшов»
03.30 Подiї
03.50 Х/ф «Стюарт Лiттл-2»
05.00 Срiбний апельсин

06.50, 11.40 Т/с «Хто у домi 
господар?»

08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.45 М/с «Чорний плащ»
10.45 Єралаш
11.05 Приколи на перервi
13.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.50 Х/ф «Вгадай хто»
16.55 М/ф «Правдива 

iсторiя Червоної 
Шапки»

18.20 Х/ф «Доктор 
Дулiттл-2»

20.05 Вiталька
21.15 Дайош молодьож!
22.40 Слава зi Славеком 

Славiним
23.00 Х/ф «Лепрекон-3. 

Пригоди у Лас-Вегасі»

07.15 Чемпiонат Iталiї. 
Передмова до туру

07.45, 12.25, 19.20 
Передмова до «Астон 
Вiлла» – МЮ

08.10 Лiга Європи. 
«Металiст» – 
«Русенборг»

10.25 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
«Челсi» – «Шахтар»

12.30, 13.10 Футбол live
13.25 ЧУ. «Таврiя» – «Зоря»
15.55, 01.15 ЧУ. 

«Металург» (З) – 
«Динамо»

18.45 Д/с «Найвидатнiшi 
футбольнi тренери 
свiту»

19.25 Чемпiонат Англiї. 
«Астон Вiлла» – МЮ

21.25 Чемпiонат Iспанiї. 
«Сарагоса» – 
«Депортиво»
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СКАНВОРД

23:50 «ДРУЖИНА ЗА КОНТРАКТОМ» 

СТБ
Історія про життєвий вибір 
жінки, яка хоче поєднати кар'єру 
та особисте щастя. Генеральний 
директор будівельної компанії 
«І» закохується у ведучу Наталю. 
І за збігом обставин її незаба-
ром звільняють...

00:20 «БОРАТ» 

1+1
Телеведучий з Казахстану Борат 
вирушає до США, щоб зробити 
репортаж про цю «найбільшу в 
світі країну». Однак після при-
буття виявилось, що мета його 
візиту – пошуки Памели Андер-
сон, щоб одружитися з нею...

02:00 «ЛІКВІДАТОР» 

НТН
Колись Кліфф працював у полі-
ції, але одного разу колега Ро-
налд  упритул вистрілив  у 
Кліффа і лише дивом не вбив. 
Минув час, і коли зіткнулися три  
угруповання, їх взявся примири-
ти вбивця Денні Гроган...

02:50 «КОНВОЇРИ» 

ICTV
Дівейн, що служив на військово-
морському складі, повинен ра-
зом з піхотинцем Роком Рейлі 
відконвоювати в інше місто 
ув’язненого місцевої в'язниці. 
Але ув’язнений – чарівна жінка з 
вельми волелюбною натурою.

05.55 Легенди бандитської 
Одеси

06.40 Х/ф «Контрудар»
08.15 Т/с «Лiто вовкiв»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 03.50 Агенти впливу
12.45 Сирiя: вiйна та вiра
13.50 Матiнка Алiпiя
14.45 Т/с «Пiд прикриттям»
19.00 Т/с «Каменська-6»
22.50 Крутi 90-тi
23.50 Х/ф «Весiлля»
02.00 Х/ф «Лiквiдатор»
03.25 Речовий доказ
05.10 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00, 05.00 Срiбний 
апельсин

06.50 Подiї
07.10 Х/ф «Великий тато»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Х/ф «Навiщо ти 

пiшов»
13.00 Т/c «Злочин буде 

розкрито»
15.00, 21.10 Т/c «Iнтерни»
16.00, 20.00 Т/c «СОБР»
19.00, 03.30 Подiї тижня
22.15 Великий футбол
00.15 Т/c «Ведмежий кут»
04.15 Т/c «Дорожнiй 

патруль-11»

05.15 М/с «Маша i Ведмiдь»

05.30 Великий бокс. 

В. Кличко vs М. Вах

09.20 Школа лiкаря 

Комаровського

09.55 Недiля з «Кварталом»

10.55 «Свати» бiля плити

11.20 Х/ф «Карнавальна 

нiч»

13.05 Х/ф «Не ходiть, дiвки, 

замiж»

14.20 Т/с «Ключi вiд щастя»

18.05 Т/с «Одеса-мама»

20.00 Подробицi тижня

20.55 Т/с «Одеса-мама»

22.55 Що? Де? Коли?

00.10 Х/ф «Сльози сонця»

Команду з вико-

нання спецопе-

рацій особливої 

складності від-

правлено до 

джунглів, в саме 

серце Нігерії. За-

вдання відважних 

хлопців – розшу-

кати і звільнити з 

полону лікаря.

02.15 Подробицi тижня

03.00 Д/с «Жадiбнiсть»

06.05 Х/ф «Поцiлунок 
вiдьми»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10, 05.15 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.10, 10.35 М/с «Чiп i 

Дейл»
11.00 Кулiнарна академiя
11.25 Чотири весiлля-2
12.55 Джентльменський 

набiр
15.30 Х/ф «Мабуть, боги 

з'їхали з глузду-2»
17.30 Х/ф «Вибiр моєї 

матусi»
19.30, 23.35 ТСН
20.15 Голос. Дiти
22.25 Свiтське життя
00.20 Х/ф «Борат»
02.00 Х/ф «Нокаут»

Меллорі Кейн – 
секретний спец-
агент. Але після 
провалу низки 
операцій Меллорі 
усвідомлює, що 
вона – пішак у 
подвійній грі. Те-
пер їй потрібно 
використати весь 
свій талант і до-
свід, щоб схова-
тися від міжна-
родного розшуку, 
захистити свою 
сім’ю і помстити-
ся за зраду...

03.25 Х/ф «Її звали Нiкiта»

06.00 Факти

06.20 Свiтанок

07.10 Квартирне 

питання

08.05 Анекдоти по-
українськи

08.40 Дача

09.25 Дивитися всiм!

10.25 ОлiмпiЛяпи

11.30 Козирне 

життя

12.00 Iнший футбол

12.35 Спорт

12.45 Наша Russia

13.05 Х/ф «Обладунки»

14.55 Х/ф «Тринадцятий 

район»

16.45 Х/ф «Тринадцятий 

район-2. 

Ультиматум»

18.45 Факти тижня

19.45 Останнiй герой-2

20.55 Х/ф «Початок»

00.05 Х/ф «Острiв 

проклятих»

02.35 Iнтерактив. 

Тижневик

02.50 Х/ф «Конвоїри»

04.35 Свiтанок

04.50 Мультфiльм

06.05 Х/ф «Самотні 
плавання»

07.35 Снiданок 
з Ю. Висоцькою

07.45 Їмо вдома

09.05 Караоке на Майданi

10.05 МайстерШеф-2

14.00 Х-Фактор-3

19.00 Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис

21.45 Х/ф «П'ять рокiв та 

один день»

Мирослава при-

ходить до тями 

після 5-ти років 

коми і дізнається, 

що за цей час 

змінився не тіль-

ки світ навколо, 

але й її власне 

життя. Проте від-

давати ні статки, 

ні її власну дочку, 

чоловік з подру-

гою не збирають-

ся...

23.50 Х/ф «Дружина за 

контрактом»

01.45 Х/ф «Коханий Раджа»

03.50 Нiчний ефiр

05.50 Т/с «Останнiй акорд»
06.40 Iнтуїцiя
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лiкаря
08.25 Будинки мажорiв
09.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Дивовижнi легенди»
09.50 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.15 Шоу Шара
11.15 Недiльний офiс
12.15 Т/с «Щасливi разом»
15.50 М/ф «Гуфи»
17.30 Х/ф «Сутiнки. Сага. 

Затемнення»
20.00 ШоумаSтгоуон
22.25 Прокинутися 

знаменитим
23.25 Х/ф «Список 

клiєнтiв»
Саманта обдаро-
вана не тільки 
красою, а й розу-
мом. Одного 
разу її звільняють 
з роботи і в той 
же день пропону-
ють нову роботу 
у масажному са-
лоні. Вона пого-
джується, не зна-
ючи, що решта 
працівниць сало-
ну фактично є по-
віями.

01.20 Спортрепортер
01.25 Т/с «Одна нiч 

кохання»
02.30 Леопольд, або Втеча 

вiд свободи
03.00 Богдан Хмельницький
04.05 Сумний П'єро

06.50 Т/с «Хто у домi 
господар?»

08.00 Телепузики
08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.45 М/с «Чорний плащ»
10.45 М/ф «Мулан-2»
11.55 Х/ф «Доктор 

Дулiттл-5»
13.40 Альо, директор?!
14.45 Одна за всiх
15.10 М/ф «Правдива 

iсторiя Червоної 
Шапки»

16.45 Х/ф «Доктор 
Дулiттл-2»

19.35 Вiталька
21.25, 00.40 Дайош 

молодьож!
22.15 Слава зi Славеком 

Славiним
22.50 Х/ф «Помста 

придуркiв»

08.10 Чемпiонат Англiї. 
«Астон Вiлла» – МЮ

10.25 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

10.50 Street Style
11.00 Д/с «Найвидатнiшi 

футбольнi тренери 
свiту»

13.30, 14.45, 17.55 Футбол 
live

13.55 ЧУ. «Iллiчiвець» – 
«Днiпро»

15.55 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Шахтар»

18.45 Чемпiонат Iспанiї. 
«Мальорка» – 
«Барселона»

20.40 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетико» – 
«Хетафе»

22.40 Чемпiонат Iспанiї. 
«Леванте» – «Реал»

00.45 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Шахтар»

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.30, 09.55 Крок до зiрок
07.15 Моя земля – моя 

власнiсть
07.30 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Кориснi поради
08.40, 23.50 Самбо України
09.05 Смiшний та ще 

смiшнiший
09.30 Золотий гусак
10.40 Хто в домi господар?
11.35 Маю честь запросити
12.20 Шеф-кухар країни
13.15 Караоке для дорослих
14.05 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

15.55 Футбол. ЧУ. 
«Металург» 
(Донецьк) – «Шахтар» 
(Донецьк)

18.05 Дiловий свiт
18.50 Бенефiс О. Воробей
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.40 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
00.15 Це було недавно, це 

було давно...
02.00 Т/с «Домiвка»
03.35 Д/ф «Жан Поль 

Готьє. Напередоднi»
04.25 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
04.50 Околиця
05.20 Надвечiр'я
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Катерина ГОЛОВАЧ
Київська область. 
Допоможіть знайти 15-річну 
Катерину Головач!

27 вересня 2012 року близько 10.00 вийшла 
з будинку по вул. Короленка у Броварах та 
більше її не бачили.
Прикмети дитини: на вигляд 18-19 років, 
близько 170 см на зріст, міцної статури; у 
неї овальне обличчя, густе хвилясте темно-
русяве волосся середньої довжини, прямі 
брови, прямий ніс, повні губи, темно-карі очі.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

У пункті пропуску:
– Шановний, а ви хто?
– Джигіт!
– Паспорт, будь ласка... 

Пробачте, але тут написа-
но “Джедай”...

– Але ж це закордон-
ний паспорт...

*  *  *
Продавець кричить ка-

сиру:
– Аню! Пробий чолові-

кові печінку!
*  *  *

– Та що там Wi-Fi! Моя 
бабуся ще бездротові прас-
ки пам’ятає!

*  *  *
Суддя запитує юнака:
– За що ви відлупцюва-

ли поштаря до півсмерті?
Юнак відповідає судді:
– Розумієте, пане суддя, 

поштар приніс мені листа 
і сказав, щоб я затанцював 
– тоді отримаю лист. Я пів-
години танцював і отримав 
лист, а це виявилась пові-
стка у військкомат!

*  *  *
Бабця, яка побачила 

вільне місце в автобусі – 
найшвидша людина на 
планеті!

*  *  *
Сидять чоловіки в 

лазні. Дзвонить мобілка. 
Один взяв трубку і відпо-
відає:

– Так, люба, що ти 
хотіла?.. Шубу!?. Звісно 
можна!.. Знаєш де гроші 
лежать... Ще чобітки?.. Та 
будь ласка!.. Сумочку?.. 
Купуй!

Вимикає телефон і го-
ворить:

– Мужики, чий теле-
фон?

*  *  *
Важко бути програміс-

том. Приходиш до людей 
в гості, а вони тобі відра-
зу показують домашній 
комп’ютер і просять ро-
зібратися з його пробле-
мами. Уявляю, як важко 
прок тологам...

Премія «Смарагдової ліри» прису-
джується авторам за створення знач-
них художніх творів у різних жанрах 
літератури та мистецтва, опублікованих 
у засобах масової інформації або вида-
них окремо, у тому числі на магнітних 
носіях, переданих по радіо й телебачен-
ню, що талановито висвітлюють життя, 
духовний світ і високу мораль прикор-
донників. Вона вручається лауреатам 
щороку напередодні Дня прикордон-
ника у таких номінаціях:

«Õудожня література» – проза, пое-
зія, драматургія, літературна критика, 
нарис, публіцистика та історичні до-
слідження;

«Муçика» – професійна пісня, ав-
торська пісня; відзначаються автор 
тексту, музики і виконавець;

«Обраçотвор÷е мистеöтво» – живо-
пис і графіка, скульптура, оздоблю-
вальні та монументальні роботи;

«Æурналістика» – за цикли передач 
і матеріалів з прикордонної тематики, 

які користуються великою популяр-
ністю на радіо й телебаченні, в друко-
ваних та електронних засобах масової 
інформації;

«Кулüтурно-øефсüка робота» – 
за сприяння у виданні книг, аудіо- 
та відеопрограм, увічнення пам'яті 
героїв-прикордонників, значний осо-
бистий вклад у військово-патріотичне 
та естетичне виховання прикордонни-
ків;

«Кіно» – режисерська та акторська 
робота в кіно;

«Театр» – режисерська та актор-
ська робота в театрі;

«Õореографія» – хореографічно-
постановочна робота, індивідуальна 
виконавська майстерність артиста ба-
лету.

Нині заповітні смарагдово-золоті 
статуетки продовжують шукати своїх 
власників. Отож, митці, не гайте часу, а 
творіть і подавайте свої роботи на кон-
курс! 

МИСТЕЦЬКИЙ КОНКУРС

 Митці! «Смарагдова ліра» кличе вас!
З 2002 року у Держприкордонслужбі України проходить 

щорічний конкурс «Смарагдова ліра», на якому представлені 
кращі твори літератури й мистецтва про прикордонників. За 
цей час свої роботи на розгляд журі представили близько 
2000 учасників, серед яких: 92 переможці національних і 
міжнародних конкурсів, 86 членів національних творчих спілок, 
38 мають почесні звання в галузі культури й мистецтва. 

Персонал Львівського прикордонного загону вітає з днем 
народження заступника начальника Західного регіонального 
управління з персоналу генерал-майора БАТЮКА Юрія 
Олексійовича!
Прийміть найщиріші привітання з нагоди дня народження!

Персонал Окремої комендатури охорони і забезпечення та 
Інформаційного агентства ДПСУ щиро та сердечно вітають 
із 40-річним ювілеєм заступника коменданта – начальника 
відділу матеріального забезпечення ОКОіЗ підполковника 
ЧЕРВАТЮКА Валентина Анатолійовича! 
Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної 
професійної діяльності були міцне здоров’я та успіхи у всіх 
службових справах на довгі роки життя. Великого Вам щастя та 
сімейного благополуччя!

Колектив ветеранської організації Одеського 
прикордонного загону щиро та сердечно вітає майора у 
відставці ВАСІЛЬЄВА Володимира Івановича з 70-річчям!

Від щирого серця бажаємо міцного здоров’я, родинного 
щастя і благополуччя. Нехай здійсняться найзаповітніші мрії, а 
кожний день приносить радість.

Колектив відділу прикордонної служби  «Порубне» 
Чернівецького прикордонного загону від щирого серця вітає 
іменинників листопада: 
прапорщика ЗАБОЛОТНЮКА Г.Г., старшого сержанта 
ГРИНЬОВУ І.Р., сержантів МАТІОСА А.В., СТОКОЛОСА М.Г., 
молодшого сержанта МИРОНЮКА Д.С.
Бажаємо Вам доброго здоров’я, божого благословення, 
сімейного добробуту та злагоди!

Колектив відділу прикордонної служби  «Амбуків» Львівського 
прикордонного загону вітає оперуповноваженого 
ПОРГ капітана КУЗЬМЕНКА Юрія Володимировича із 
народженням доньки!
Бажаємо міцного здоров’я, широкого життєвого шляху, успіхів 
і невичерпної життєвої енергії!  

Британські вчені розробили унікальну 
технологію виробництва пального з повітря. 
Це обіцяє вирішити енергетичну кризу 
і скоротити частку вуглекислого газу в 
атмосфері Землі. 

Олена ТАÙИЛІНА

Невелика британська компанія Air Fuel Synthesis з 
міста Стоктон-він-Тіс на північному сході Англії змогла 
з серпня цього року виготовити п'ять літрів палива, син-
тезованого з атмосферного вуглекислого газу і водяної 
пари, повідомляє novostimira.com. Зараз процес синтезу 
перебуває на ранніх стадіях і потребує електроенергії з 
національної електромережі, проте в подальшому роз-
робники сподіваються отримувати енергію з поновлюва-
них джерел. 

«Ми взяли діоксид вуглецю з повітря і водень із води 
й перетворили ці елементи у пальне. Ніхто раніше ні в 
нашій країні, ні, наскільки мені відомо, за кордоном не 
робив цього. Рідина виглядає і пахне, як бензин, але це 
набагато чистіший продукт, ніж бензин, отриманий з на-
фти», – розповів глава компанії Пітер ХАРРІСОН, який 
представив своє відкриття в лондонському Інституті ме-
ханічної інженерії. 

Компанія сподівається протягом найближчих двох 
років побудувати завод комерційного масштабу, який 
зможе виробляти 1 тонну пального в день. «Все це зву-
чить занадто добре, щоб бути правдою, але це правда... 
Процес використовує добре ві-
домі всім компоненти, але що 
чудово – це те, що вони зуміли 
звести воєдино весь цей процес 
і показати, що він може при-
носити результати», – заявив 
глава департаменту енергетики 
і навколишнього середовища 
Інституту механічної інженерії 
Тім ФОКС.                                   n

 ...а велосипед – 
із паперу

В Ізраїлі винайшли альтернативу 
традиційному велосипеду. Там пропонують 
пересідати на екологічно чистий паперовий 
двоколісний транспорт.

Розроблені велосипеди 
не мають жодної метале-
вої деталі та виготовлені з 
переробленого паперу. Аби 
ековелик не розпався та 
не намокнув, його каркас 
із жорсткого картону по-
крили водонепроникним 

матеріалом. Ця речовина також є вторинною сировиною 
і зроблена з переробленого пластику та гуми.

Наразі винахідниками вже розроблено три моделі ве-
лосипедів, а також  інвалідний візок.

Уже за рік із конвеєрів зійде перша партія, а за 5, 
переконані вчені, світ пересяде на екологічні паперові 
байки.                                                                                          n

ЕКО-ТЕХНОЛОГІЇ

 Паливо...
з повітря і води

МИТЬ РОЗРЯДКИ


