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Аби море не хвилювалося
та браконьєри боялися

Мандрівка
Миколи Чудотворця

Морська охорона ДПСУ – це специфічна
когорта прикордонників. Вони охороняють рубіж
країни на її особливій ділянці – у водній стихії.
Саме про цю романтичну і часом дуже нелегку й
небезпечну професію – морського прикордонника
– кореспондент «ПУ» спілкувався з командиром
Одеського загону Морської охорони капітаном 1 рангу
Дмитром ДУКОВИМ.

Святий Миколай жив наприкінці ІІІ на початку
IV століття. Усе своє життя він присвятив справі
милосердя. Він прославився даром творення
чудес і тому його стали називати Великим
Чудотворцем. Зимовий день Святого Миколая –
одне із найбільш шанованих християнських свят.
Християни вірять, що і до цього дня він робить
безліч чудес тим людям, які моляться йому.
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Морське поповнення:
«Балаклава» + 4

П’ять «новачків», які нині можуть дати фори «старикам», прийняв
до своїх лав Севастопольський загін Морської охорони. Мова йде про
нові катери. Зокрема, впевнено став до строю перший у своїй серії
катер проекту «Орлан». Компанію йому склали ще 4 катери проекту
«UMS 1000». У взаємодії з іншими силами та засобами загону вони
застосовуватимуться для виконання завдань Державної прикордонної
служби України у територіальних водах.
Людмила ТКАЧЕНКО

У церемонії вручення техніки взяли
участь директор Міжнародно-правового
департаменту Адміністрації Державної
прикордонної служби України генераллейтенант Олександр МЕЛЬНИКОВ,
голова Севастопольської міської держ-

адміністрації Володимир ЯЦУБА, представники силових, правоохоронних, взаємодіючих органів і структур, ветерани,
духовенство м. Севастополя та АР Крим.
Незважаючи на холодну і дощову погоду,
настрій в учасників урочистої церемонії
був піднесений. Це й зрозуміло, адже не
кожен день органи Морської охорони
отримують нові одиниці техніки, а щоб
одночасно одразу стільки – і згадати

годі. До того ж, нові катери побудовані
вітчизняними підприємствами з урахуванням сучасних світових досягнень
науки й техніки в галузі кораблебудування та відповідають сучасним вітчизняним і зарубіжним тенденціям. Зокрема,
«Орлан», якому, до речі, присвоєно почесне найменування «Балаклава», має
дальність плавання 500 миль і розвиває
швидкість до 38 вузлів. Для оперативності виконання завдань у морі, він має
власний бортовий плавзасіб – моторний
човен, який може спускатися на ходу
з оглядовою групою на борту. А кожен
малий прикордонний катер типу «UMS1000» має два водометних двигуни, що
дозволяє розвивати швидкість понад 42
вузли на годину.

Олександр МЕЛЬНИКОВ привітав
персонал Севастопольського загону Морської охорони та гостей заходу з поповненням корабельно-катерного складу та
сказав, що отримання нових катерів є першими, але впевненими кроками на шляху
до реформування Морської охорони Держприкордонслужби України.
Після урочистого вручення та підняття прапорів на нових катерах і освячення їх представниками духовенства був
здійснений вихід «новачків» на рейд бухти Балаклавської. Після цього відбулася
демонстрація тактико-технічних можливостей нових катерів, елементів спільного
патрулювання, дій по затриманню і огляду
«судна-порушника» з наданням силової підтримки прикордонній оглядовій групі. n
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n «Бориспіль»
побив власний
рекорд

6 грудня аеропорт
«Бориспіль» прийняв у цьому
році 8-мільйонного пасажира,
подолавши цим власний
минулорічний рекорд за всю
історію летовища. Загалом за 11
місяців 2012 року в «Борисполі»
обслужили 7 мільйонів 947
тисяч пасажирів. З головного
аеропорту країни було здійснено
92 309 рейсів. Загальна кількість
оброблених вантажів склала
майже 30 тис. тонн. Нагадаємо,
що цього року в день проведення
фіналу Євро-2012 – 1 липня –
«Бориспіль» встановив «добовий
рекорд» із обслуговування
рейсів і пасажирів. Загальна
кількість рейсів того дня
становила 630, а послугами
аеропорту тоді скористалося 39
317 осіб.
Влас. інф.

n Без віз до

Пекіну та Шанхаю

«Починаючи з 1 січня 2013
року, в Шанхайському порту буде
введено режим 72-годинного
безвізового перебування для
громадян 45 країн, які їдуть у
треті країни. У шанхайських
аеропортах «Пудун» і «Хунцяо»
також почнуть роботу
контрольно-перепускні пункти
з оформлення 72-годинного
безвізового транзиту,
забезпечуючи послуги митного
оформлення для цієї категорії
пасажирів», – говориться в
повідомленні імміграційної влади
Шанхаю. Список країн включає
45 держав, серед яких і Україна.
Раніше про подібну практику
заявила пекінська влада.
Причому, в столиці нововведення
поширюється лише на прибулих
до неї авіатранспортом. Залишати
межі муніципалітету заборонено
під загрозою довічної відмови в
отриманні китайської візи.

Реформованій армії бути
У своєму виступі на урочистому засіданні з нагоди двадцять першої
річниці Збройних Сил України Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що
Українська держава приділяє особливу увагу реалізації воєнної реформи,
розвитку Збройних Сил та зміцненню обороноздатності.
www.president.gov.ua

Протягом останнього року в цій сфері
відбулися суттєві позитивні зрушення, про
що свідчить і затвердження нової редакції
Стратегії національної безпеки України, що
враховує нові реалії сучасної геополітики та
місце у ній України як позаблокової держави.
Ми ставимо собі за мету створення в
Україні нової, сучасної армії, ззауважив
Глава Держави. Найближчим часом буде затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України, будуть ухвалені Концепція та
Державна цільова програма реформування
та розвитку Збройних Сил до 2017 року.
Особливі зусилля протягом цього року,
поінформував Президент, були зосереджені на відновленні наявної військової техніки, її модернізації, розробці і прийнятті
на озброєння нових збройних систем. Нові
бронетранспортери, радіолокаційні станції,
керовані засоби ураження істотно підвищать
боєздатність наших Збройних Сил.
Значно покращено бойову підготовку
та навчання особового складу. Важливість

цієї роботи важко переоцінити, адже аналіз
останніх збройних конфліктів свідчить, що
перемога в них досягається не за рахунок
кількості війська, а завдяки високому рівню його підготовки, оснащення та професійності.
З огляду на це, буде переглянуто завдання, структуру та системи управління
Збройними Силами України. Їх чисельність
буде значно зменшено. Ми призупинимо
призов на строкову військову службу, підкреслив Віктор ЯНУКОВИЧ, і перейдемо
до комплектування армії та флоту виключно
за контрактом. Основу нової армії складуть
військові частини Сил постійної готовності,
що в разі необхідності будуть нарощуватися
за рахунок Сил резерву.
Докорінно покращиться забезпечення
Збройних Сил сучасними зразками озброєння. Для цього вже зараз коригується Державна програма озброєння та військової техніки
Збройних Сил України на 2012-2017 роки та
подальшу перспективу.
Незважаючи на світову економічну кризу,
яка істотно позначилася й на Україні, на обмежені власні бюджетні ресурси та великий
обсяг подекуди непопулярних, але необхід-

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Слідчим діям – єдиний порядок!
СБУ, МВС, Генпрокуратура, Мін’юст, Мінфін
та Держприкордонслужба затвердили спільну
інструкцію про організацію проведення негласних
слідчих (розшукових) дій та використання їх
результатів у кримінальному провадженні.

www.ukrinform.ua

n У держреєстрі –
майже 6 тис.
корупціонерів

Станом на грудень 2012 року
до Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні
правопорушення, внесено 5700
рішень судів першої інстанції
щодо притягнення осіб до
відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень. При
цьому з початку функціонування
Реєстру з 1 лютого по 1 грудня
2012 року до Міністерства юстиції
надійшло понад 62 тисячі запитів
від державних органів, органів
місцевого самоврядування з
метою проведення спеціальної
перевірки відомостей про
осіб, які претендують на
зайняття посад, пов'язаних із
виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування.
За результатами розгляду таких
запитів Міністерством юстиції
було надано інформаційні довідки
про наявність у Реєстрі відомостей
щодо понад сотні із тих осіб, які
перевірялися.
www.minjust.gov.ua

Прес-служба
Міністерства юстиції

Інструкція набрала чинність одночасно з новим
Кримінальним процесуальним кодексом України. Завданням Інструкції є встановлення єдиного порядку
організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та уповноваженими
оперативними
підрозділами правоохоронних органів, а також прокурорами, які здійснюють
нагляд за додержанням законів під час проведення
досудового розслідування у
формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
Відповідно до Інструкції,
негласні слідчі (розшукові)
дії – це різновид слідчих дій,
відомості про факт та методи
проведення яких не підлягають розголошенню, за винят-

ком випадків, передбачених
Кримінальним процесуальним кодексом України (ст.
246 КПК України).
Зокрема,
документом
визначаються такі види негласних слідчих (розшукових) дій, як аудіо-, відеоконтроль особи, накладення
арешту на кореспонденцію,
огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття
інформації з електронних
інформаційних систем без
відома її власника, володільця або утримувача, обстеження публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи,
спостереження за особою
в публічно доступних місцях, аудіо-, відеоконтроль
місця, негласне отримання
зразків, необхідних для порівняльного дослідження,
спостереження за річчю або
місцем у публічно доступних місцях.

Інструкцією
визначаються способи контролю
за вчиненням злочину, такі
як контрольована поставка, контрольована закупка,
оперативна закупка, спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки злочину.
Крім того, документом
визначаються підстави та
порядок отримання дозволу на проведення негласних
слідчих (розшукових) дій.
Інструкцією також встановлено забезпечення права
особи на інформацію щодо
проведення стосовно неї негласних (слідчих) дій.
Як відомо, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України негласні слідчі
(розшукові) дії, залежно від
їх виду і конкретної мети,
проводяться щодо підозрюваного чи іншої особи, якщо лише в результаті
їх проведення є можливість
отримати відомості про
злочин і особу, яка його
вчинила, чи обставини, що
мають значення для досудового розслідування (про
події, речі і документи, які
мають істотне значення для
досудового розслідування)
(ст.ст. 246, 253, 261 КПК
України).
n

них реформ, Українська держава робить все
можливе для покращення рівня життя та соціального захисту військовослужбовців. Цього року грошове утримання моряків збільшено удвічі. З початку жовтня поточного року
заробітна плата військовослужбовців високомобільних десантних військ та інженернотехнічного складу Повітряних сил зросла
також удвічі. Наступного року планується
підняти грошове забезпечення і в Сухопутних
військах.
Влада, заявив Президент, зробить усе
можливе для вирішення проблеми забезпечення військових житлом. Сьогодні вивчається можливість запровадження іпотечного
кредитування для військовослужбовців, що
дасть їм змогу з початку служби накопичувати кошти для придбання житла.
Посилення соціального захисту військовослужбовців, ветеранів, військових пенсіонерів та їхніх родин буде продовжено, запевнив Глава Держави.
n
СПІВРОБІТНИЦТВО

Каталізатор
розвитку –
прикордонні райони
Прикордонні області – це каталізатор
розвитку українсько-білоруських
відносин. Про це заявив ТВО першого
віце-прем’єр-міністра України Валерій
ХОРОШКОВСЬКИЙ на зустрічі керівників
глав прикордонних регіонів України та
Республіки Білорусь, яка відбулася у
м. Гомель. Захід було присвячено
пошуку шляхів розвитку співробітництва
між регіонами обох країн.

www.kmu.gov.ua

ТВО першого віце-прем’єр-міністра
України позитивно відзначив приклади
українсько-білоруської виробничої кооперації та наголосив на важливості прикордонної співпраці між сусідніми регіонами.
«Прикордонні регіони є лідерами у встановленні взаємовигідних відносин і тому
потрібно й надалі посилювати їх роль у реалізації важливих проектів у сфері високих
технологій, відновлювальної енергетики,
машинобудуванні та транспортній галузі»,
– наголосив Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.
Перспективними були названі спільні
проекти у вільних економічних зонах на території прикордонних регіонів Республіки
Білорусь, з розвитку співробітництва у рамках Єврорегіонів «Буг» і «Дніпро».
За результатами зустрічі представниками українських і білоруських регіонів підписано Протокол, яким визначено спільні
дії на наступний рік.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 47, 14 грудня 2012 року
ГАРЯЧІ БУДНІ

ПРИКОРДОННА ДИПЛОМАТІЯ

Перпсективна співпраця

n Вибухові
чоботи й
шкарпетки

У Варшаві пройшла конференція за участю
Головних Прикордонних Уповноважених України та
Республіки Польща генерала армії України Миколи
ЛИТВИНА та генерала бригади Прикордонної Варти
Республіки Польща Домініка ТРАЧА.
Людмила ТКАЧЕНКО

Під час конференції учасники зустрічі обговорили обстановку на українсько-польському
кордоні, стан виконання домовленостей, досягнутих під час
минулорічної зустрічі у Львові
та перспективи співробітництва.
Головні прикордонники зауважили, що важливим аспектом
співпраці є забезпечення безпеки спільного кордону, обмін
досвідом і важливою для охорони спільної ділянки державного
кордону інформацією. Учасники зустрічі також відзначили
зростання прикордонного руху,
зокрема, у рамках малого прикордонного руху, та зменшення протиправної діяльності на
спільній ділянці кордону.

Микола ЛИТВИН та Домінік ТРАЧ високо оцінили рівень
співпраці у забезпеченні ритмічності пасажиро-транспортного
потоку та безпеки «зеленого
кордону» під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Зокрема, було зауважено, що завдяки
вжитим заходам і професіоналізму української та польської
прикордонних служб вдалося
забезпечити не лише ритмічність руху в пунктах пропуску, а
й уникнути конфліктних ситуацій на кордоні.
Наприкінці зустрічі представники двох країн підписали
План розвитку співпраці між
Державною
прикордонною
службою України та Прикордонною Вартою Республіки Польща
на 2013 рік і визначили пріоритетні заходи щодо подальших
перспектив співпраці.

Крім того, 5 грудня 2012 року
в штаб-квартирі Фронтекс відбулася зустріч Голови Держприкордонслужби з виконавчим директором Європейської агенції
з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав – членів ЄС паном
Ілккою ЛАЙТІНЕНИМ.
У ході зустрічі керівники обговорили результати співпраці за
останні роки. З обох сторін було
підкреслено важливість участі
України в спільних операціях
на кордоні, в проектах спільного аналізу ризиків та підготовки
персоналу.

Виконавчий директор Фронтекс підкреслив, що співпраця
Європейської Агенції з Україною показує найкращі результати серед усіх держав-партнерів,
що не є членами ЄС.
Під час зустрічі було наголошено також на важливому значенні співпраці в рамках спільної операції «Eurocup 2012».
За результатами зустрічі підписано План співпраці на 20132015 роки, що включає такі напрямки, як спільні операції,
обмін інформацією та аналіз ризиків, а також підготовка персоналу.
n

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

Під контролем –
«Устилуг»

У міжнародному автомобільному пункті
пропуску «Усилуг» відбулася прес-конференція
з теми: «Функціонування міжнародного
автомобільного пункту пропуску «Устилуг –
Зосін» на період проведення робіт по його
реконструкції» під керівництвом начальника
Львівського прикордонного загону полковника
Олександра АДАМЧУКА.

Ярослава МЕЛЬНИК

У ній також взяли участь перший заступник голови ВолодимирВолинської
РДА
Володимир
СОБІПАН, мер міста Устилуг Віктор ПОЛІЩУК, начальник відділу
організації митного контролю Ягодинської митниці Петро ЄВТУШОК,
начальник Володимир-Волинського
МВ МВСУ – підполковник міліції
Михайло ХОМИН. З польської сторони були присутні – помічник прикордонного уповноваженого по Надбужанській ділянці майор ПВ Анджей
ПОПКО та заступник начальника
митного управління Бялоподляської
митниці Артур ТИМЕЦЬКІ.
Головним питанням на пресконференції розглядалося недопущення виникнення черг перед
міжнародним пунктом пропуску
«Устилуг – Зосін» у зв’язку з його
реконструкцією на території Респуб
ліки Польщі. Про заходи, вжиті для
цього всіма службами у пункті пропуску, розповів начальник Львівсько-

За новою адресою – нова експозиція
Не так давно Центральний музей Державної прикордонної служби
України «переїхав» до Навчального центру ДПСУ, що в Черкасах
(перевезено при цьому понад 30 тисяч експонатів). І ось працівники
головного музейного закладу вже готуються найближчим часом
прийняти перших відвідувачів.

Усі бажаючі матимуть змогу оглянути і
ознайомитися з новою експозицією музею.
Примітно, що в ній досить вдало відображено всі віхи створення, становлення та
розвитку прикордонної сторожі на теренах
нашої держави. Після копіткої праці із залученням вітчизняних фахівців було затверджено нову концепцію розвитку Центрального музею. Роботи над створенням
нової експозиції особисто очолив директор
Департаменту персоналу АДПСУ генералполковник Михайло КОВАЛЬ.

Коли у пункт пропуску
«Гоптівка» на в’їзд в Україну
прибув автомобіль марки
«Шевроле» під керуванням
громадянина України, на
транспортний засіб відразу
спрацював службовий
собака Федо. Чотирилапий
помічник правоохоронців не
помилився. Прикордонники
Харківського загону та митники
в салоні автомобіля в коробці
з ліками виявили упаковку з
20 набоями до нарізної зброї
7,62-міліметрового калібру.
Під час подальшого спільного
зі співробітниками СБУ та
митниками огляду в багажному
відділенні серед особистих
речей було виявлено дві
пластикові банки з майже
4 кілограмами речовини сірозеленого кольору, попередньо
пороху, а також 8 мисливських
набоїв 12 мм калібру, прихованих
у шкарпетках, які знаходилися
у гумових чоботях. Порушника
передано до управління СБУ в
Харківській області.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

го прикордонного загону полковник
Олександр АДАМЧУК. Він також
звернувся до представників ЗМІ,
щоб вони у свою чергу поінформували про це населення прикордоння.
Адже через реконструкцію відбувається систематичне накопичення
транспортних засобів в сервісній
зоні, що обумовлює виникнення черг
перед самим пунктом пропуску. Причиною цього й стало те, що в польському пункті пропуску проводяться
роботи з його реконструкції. Також
ускладнили обстановку випадки виникнення аварійних ситуацій та технічні проблеми в електронних базах
контролюючих служб.
З метою забезпечення ритмічної
роботи пункту пропуску «Устилуг»
постійно проводиться моніторинг
обстановки в ньому, а в сервісній зоні
організовано постійне чергування
ситуаційної групи з числа офіцерів
управління прикордонного загону.
У сервісній зоні пункту пропуску
також створено тимчасовий консультаційний пункт, до якого за необхідною інформацією може звернутися
кожен подорожуючий.
n
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Приємно відзначити, що до роботи над
оновленою експозицією Центрального музею
Держприкордонслужби України долучилися
представники місцевої науково-мистецької
еліти. Серед них, зокрема, відомий історик заслужений працівник освіти України, завідувач
кафедри історії України Черкаського державного технологічного університету, доктор історичних наук, професор Микола БУШИН,
а також ветеран-прикордонник кандидат історичних наук Валерій ВИШНЕВСЬКИЙ.
Вони, як то кажуть, і словом, і ділом, допомагають працівникам Центрального музею у
створенні оновленої експозиції. Можна без
перебільшення стверджувати, що вона стане
окрасою славетного Черкаського краю.
n

n «Стабілізували»
ситуацію

Прикордонники відділу
«Тячів» Мукачівського загону
поблизу села Тересла, що
в Закарпатській області,
зупинили автомобіль «Тойота».
Під час перевірки документів
у двох громадян України, які
перебували в іномарці, один
з них почав висловлювати
невдоволення та погрози
на адресу прикордонників.
Щоб стабілізувати ситуацію,
правоохоронці здійснили
попереджувальний постріл
вгору з пристрою для відстрілу
гумовими кулями «Форт-12Р».
У затриманих під час перевірки
в автомобілі виявили рушницю
«Байкал» та газовий пістолет,
на які дозволу чоловіки не
мали. Затриманих передано
співробітникам Тячівського РВ
УМВС України в Закарпатській
області.
Людмила ТКАЧЕНКО

n «Нагородження»
не відбулося

Нагороди часів Радянського
Союзу виявили прикордонники
спільно з митниками на
Луганщині. Автомобіль марки
Nissan Almera 2005 року випуску,
що прибув у пункт пропуску
«Довжанський», правоохоронці
Луганського загону вивели для
додаткової перевірки. Разом із
росіянином, який був за кермом,
до України поверталася у якості
пасажира і 56-річна жителька
міста Києва. Працівники пункту
пропуску оглянули авто та
виявили в салоні серед речей
медаль «За отвагу», ордени
«Слава» і «Красная Звезда».
Киянка пояснила, що ордени
та медаль вона везла для синаколекціонера. Виявлені нагороди
вилучили.
Віталій АГАФОНОВ
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Аби море не хвилювалося
та браконьєри боялися
Морська охорона Держприкордонслужби України – це специфічна когорта українських
прикордонників. Вони охороняють рубіж країни на її особливій ділянці – у водній стихії.
Саме про цю романтичну і часом дуже нелегку й небезпечну професію – морського
прикордонника – кореспондент «ПУ» спілкувався з командиром Одеського загону
Морської охорони капітаном 1 рангу Дмитром ДУКОВИМ.

Розмовляв Максим СІБУРОВ

– Дмитре Федоровичу, ниніш
нього року з об’єктивних причин
перестав існувати Ізмаїльський
загін Морської охорони. Чи ця ре
організація якимось чином впли
нула на службову діяльність під
порядкованого Вам загону?
– Звичайно, чисельність загону збільшилася майже у 1,5
разу. До складу увійшов Кілійський дивізіон кораблів і
катерів. Крім того, але це не
пов’язано із згаданою реорганізацією, до нас приєднали групу
катерів «Дніпро» (дислокується
в Києві. – Авт.).
– Роботи побільшало? Як вза
галі організовується служба ко
раблів і катерів загону?
– Не можна сказати, що роботи значно побільшало, але ж і
до цього її дефіциту ми не мали.
Щодо службової діяльності. Зрозуміло, що вона повністю відрізняється від прикордонної служби
на суходолі. Ми охороняємо як
територіальне море, так й інтереси України у її виключній (морській) економічній зоні. Отож
наші катери у різних місцях базування регулярно заступають на
бойове чергування, їх екіпажі перебувають у постійній готовності
до дій. Так би мовити, чекають
на сигнал. При необхідності за
невеликий проміжок часу вони
будуть у будь-якій точці територіального моря на нашій ділянці
відповідальності.
Так само й кораблі, але вони
орієнтовані більш на службу у
В(М)ЕЗ та де-факто підпорядковуються спеціальному угрупуванню різнорідних сил і засобів.
Очолює його командир Севастопольського ЗМО.
– Часто доводиться кораб
лям виходити у море?
– Все залежить від обстановки. Скажімо, навесні у В(М)ЕЗ
нереститься
камбала-калкан,
незаконним виловом якої аж
занадто зацікавлені турецькі
рибалки. Тоді постійна присутність у зоні вкрай важлива. До
речі, нинішнього року у цей час
корабель Одеського ЗМО «Державін» цілих 8 діб перебував під
п’ятибальним штормом, вийшовши на охорону В(М)ЕЗ. Неабияк похитало тоді хлопців…
Також є період, коли кораблі
Азово-Чорноморського регіонального управління виконують спецзавдання з державної
охорони місць постійного і тимчасового перебування перших
осіб країни. Зрозуміло, що тоді
на кораблі Одеського ЗМО припадає подвійне навантаження з
охорони В(М)ЕЗ.
Проте загалом слід розуміти,
що постійне перебування плав-

ДОВІДКА «ПУ»:
Протягом 2011-2012 років кораблі та катери Одеського загону Морської охорони ДПСУ знаходилися на службі 363 доби,
з них фактично у морі – 272 доби, пройдено близько 13300
морських миль.
За час знаходження в морі оглянуто 372 судна, з яких за
порушення прикордонного законодавства затримано 71, вилучено 58300 метрів браконьєрських сіток, 5 заборонених знарядь лову. Під час проведення рятувальних операцій на морі
врятовано 9 осіб на 3 плавзасобах.

засобів у морі не завжди доцільно. У наш час є багато технічних
засобів, які дозволяють полегшити роботу прикордонникам.
Для прикладу, якщо раніше
кораблям необхідно було пат
рулювати та перевіряти кожен
плавзасіб зафіксований бортовою радіолокаційною станцією,
сьогодні все значно простіше.
На кожному судні встановлено
систему АІС – за її допомогою
ми можемо отримати усі дані
щодо судна, його екіпажу, курсу,
вантажу тощо. Стосовно рибопромислових суден, то в комітеті
рибного господарства є програма контролю за своїми суднами, інформація щодо них також
надається нам. Відтак наразі ми
можемо багато чого прогнозувати. Додати ще використання
пунктів технічного спостереження та прикордонної авіації,
то й зовсім непогано виходить.
Крім того, прикордонні відомства країн Чорноморського
басейну налагодили співробітництво у рамках міжнародного
форуму. У разі якщо нам не вдається затримати правопорушника, ми передаємо дані на нього
по всьому форуму. Скажімо,
стосовно турецьких браконьєрів
їхня влада діє досить жорстко, і
штрафи у них дуже великі.
– Але ж проблема порушення
українського законодавства, зо
крема браконьєрства, все одно за
лишається актуальною. Чим це
пояснюється?
– Недосконалістю законодавства. Для порівняння: якщо
ми затримуємо браконьєра в
нашому територіальному морі
він підпадає під дію Адміністративного кодексу України.
В нього конфісковуються сіт-

ки, він сплачує штраф, до того
ж за кожну зловлену рибину
теж до штрафу ще нараховуються певні гроші, і в результаті набігає чимала сума. Інша
справа – В(М)ЕЗ. Тут працює
інший закон – «Про В(М)ЕЗ».
Ті особи, які хочуть займатися
промислом у цій зоні, повинні
мати ліцензію, квоту, тобто усі
необхідні дозвільні документи.
Якщо вони їх не мають, то фактично займаються незаконним
промислом, але з юридичної
точки зору – далеко не завжди.
Скажімо, вони можуть мати ліцензію, але ловлять без квоти
чи рибалки без документів або
взагалі ловлять іншу рибу (не ту,
на яку брали дозвіл) – це вже не
незаконний промисел, а лише
порушення правил промислу.
В результаті покарання – мінімальне. Інша справа – турецькі
рибопромислові шхуни. Ми їх
зупиняємо, й інспектор Рибохорони, що при виходах наших
кораблів у В(М)ЕЗ знаходиться
на борту, складає протокол, судно конвоюється в порт, і суд вже
приймає відповідне рішення.
Як правило, судно-порушник та
знаряддя лову конфіскуються,
на власника накладаються суттєві штрафні санкції. Але теж не
завжди. Трапляється суд першої
інстанції приймає рішення на
конфіскацію, а суд другої інстанції це рішення відміняє. Більше
того, наразі іноземні браконьєри
стали більш юридично підкованішими, й знаходячи у нашому
законодавстві деякі прогалини
виходять «сухими з води».
– Завжди було цікаво, навіщо
Державній прикордонній службі
конфісковані кораблі турецьких
браконьєрів…

– Дійсно, у складі Одеського
ЗМО є корабель спецпризначення «Аметист», у минулому –
турецька шхуна. Наразі ми його
використовуємо для забезпечення життєдіяльності особового
складу застави на острові Зміїний. Крім того, завдяки раніше
встановленому на судні устаткуванню значно легше піднімати
з дна браконьєрські сітки, адже
ж раніше воно з цією метою використовувалося порушниками.
– Розкажіть, будь-ласка, як
у Морській охороні організована
оглядова робота?
– Із створенням у загоні
відділу спеціальних дій на воді
з його складу щоденно виділяється чергова оглядова група. Раніше на плавзасобах була
позаштатна оглядова група з
числа екіпажу. У разі якщо затримується судно і його необхідно конвоювати у порт, ця
група повинна залишатися на
борту шхуни-порушника, відтак на кораблі Морської охорони стає вдвічі менше людей,
що створювало багато проблем.
Тепер ця робота проводиться
значно ефективніше й узагалі
новостворений підрозділ значно
посилив нашу діяльність.
Судіть самі: відділ забезпечує
виконання спеціальних завдань,
пов’язаних з підвищеним ризиком, здійснення силової підтримки оглядових груп кораблів
і катерів, участь з підрозділами
інших правоохоронних органів
у заходах з протидії терористичним проявам, у рятувальних
операціях, ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій в межах
компетенції. Крім того, за необхідності відділ самостійно може
діяти за призначенням на всіх
водних ділянках регіонального
управління.
Варто зазначити, що персонал цього підрозділу проходить
спеціальну підготовку, спільно тренується з іншими українськими підрозділами спец

призначення. Звичайно, досвіду
поки що не вистачає, але ж потрібно з чогось починати. Також
до його складу входить і група
водолазів, які пройшли відповідну підготовку у Севастопольській військово-морській
академії імені П.С. Нахімова за
напрямком «Водолаз спеціального призначення».
– У чому ж необхідність водо
лазів у системі Морської охорони?
– Вони активно залучаються
для несення служби з охорони
державного кордону та В(М)ЕЗ
у складі мобільних оглядових
груп, беруть участь у спеціальних
оперативно-профілактичних
заходах тощо. Дійсно, хто ж як
не вони може доглянути судно
нижче його ватерлінії, де доволі зручно сховати наркотики або контрабанду. Можуть
вони використовуватися й для
рятувально-водолазних
робіт.
Як бачите, їхня робота дуже
важлива в нашій справі. Наразі
існують деякі проблеми з їхнім
технічним оснащенням, але з
часом, упевнений, вирішаться й
ці питання.
– Однак в основі будь-якого
успіху лежить старанність і
професійність людей. Службову
діяльність яких військовослуж
бовців загону Ви б відмітили у по
зитивну сторону?
– На щастя, таких людей
в загоні вистачає. Проте найбільшої поваги за професіоналізм і відданість своїй справі
заслуговує капітан 2 рангу Владислав ТРЕТЯКОВ, капітан 2
рангу Борис ЗАКШЕВСЬКИЙ,
капітан 3 рангу Петро КУЗІН,
мічман Олександр ЛОВЧИЙ.
Слід додати: нещодавно в
управлінні загону ми звели
капличку, на урочисте відкриття якої зібралося чимало гостей. Передувала ж цьому дуже
важка робота, в якій особливу
старанність показав працівник
Федір БЕДЕРЕУ.
– Дякую за розмову.
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НА ПРОФЕСІЙНОМУ РІВНІ

Форум науковців-силовиків
На базі Національної академії Державної прикордонної служби
України ім. Б. Хмельницького пройшла V Всеукраїнська науковопрактична конференція з теми «Освітньо-наукове забезпечення
діяльності правоохоронних органів і військових формувань України».

Володимир ЗАХАРЧУК

На конференцію прибули представники Адміністрації Державної прикордонної
служби України, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державної митної служби, Служби безпеки України, представники місії
ЄС з надання прикордонної допомоги
Молдові й Україні та інші.

Керівництво та науковці академії на обговорення винесли питання освітнього й наукового супроводу
розвитку правоохоронних структур
і військових формувань, процесів їх
взаємодії у сфері забезпечення національної безпеки України. Учасники
заходу констатували, що ефективність системи протидії транскордонним загрозам можлива лише за умови
належного освітньо-наукового забезпечення.

Коло проблем, висвітлених у ході
пленарного та секційних засідань,
охопило великий спектр питань,
пов'язаних із реалізацією антикорупційної політики держави в правоохоронних органах України.
Серед інших актуальних проблем, що
обговорювалися під час конференції, були:
основні аспекти конструювання, експлуатації й модернізації озброєння і військової
техніки та інженерно-технічних засобів,
психологічні напрями діяльності силових
структур держави, модернізація фахової
підготовки й формування професійної
компетентності майбутніх фахівців тощо.
За підсумками проведеної конференції за пріоритетні напрями наукової
діяльності Національної академії визнано: аналіз причин і умов, що сприяють
протиправній діяльності на державному
кордоні; удосконалення нормативноправової бази з протидії транскордонній
організованій злочинності та злочинності у сфері службової діяльності. Під
час розробки навчальних матеріалів акцентуватиметься увага на вивченні системи інтегрованого управління кордонами, інноваційних підходів до взаємодії,
координації та керівництва суб’єктами
охорони державного кордону, перспектив розвитку прикордонного відомства
тощо. Окрім того, прикордонна альмаматер спрямовуватиме свої зусилля на
створення сучасної системи інформаційного забезпечення, сприятиме удосконаленню правового механізму участі

органів охорони державного кордону у
кримінальному судочинстві. Взаємодія
з правоохоронними органами України
та суміжних держав – одна із ключових
ланок у забезпеченні безпеки держави,
тому удосконаленню даного напряму діяльності відомства НАДПСУ відводить
належне місце під час підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Для того аби й надалі ефективно впроваджувати в навчальний процес передовий
досвід провідних освітніх закладів Націо
нальна академія ДПСУ планує співпрацювати з вищими навчальними закладами
та науковими установами, організовувати
й проводити спільні наукові конференції, розробляти програмні продукти для
навчально-виховного процесу і наукових
досліджень.
n

НАВЧАННЯ

У зоні перехоплення,

або Як контролювати небо
Контрабанда на зліт… Злочинне угруповання обзавелося малим літаком, щоб
незаконно доставляти за кордон товари, зброю та наркотики. Його пілот, відчуваючи
безкарність на малих висотах, демонстративно пролітає над прикордонним нарядом,
махнувши крилом, як то кажуть. Та невдовзі порушник у страху втискається у крісло,
обабіч нього з’являються перехоплювачі «СУ-27»... Це один з епізодів сценарію
спільного спеціального тренінгу, який завершився недавно.
Олег БОЙКО

Це перший такий масштабний тренінг, проведений
спільно Державною прикордонною службою України та Міністерством оборони України.
Безпосередньо до тренінгу на
місцевості залучався персонал
підрозділів охорони кордону
Південного, Східного та АзовоЧорноморського регіональних
управлінь, центрів управління
службою усіх ланок і трьох структурних підрозділів Адміністрації
Держприкордонслужби, а також
особовий склад радіотехнічних підрозділів Повітряних сил
Збройних Сил України.
Актуальність проведення такого тренінгу обґрунтована вимогами сьогодення. Адже з року
в рік у прикордонні власники
легких повітряних суден все
частіше намагаються використовувати з протиправною метою
літаки, дельтаплани тощо. Повітрям намагаються перевозити
контрабанду, проводять несанкціоновані авіаційні роботи у
межах контрольованих прикордонних районів, підіймаються

в небо заради розваги… Один з
останніх таких випадків мав місце на Одещині, коли дільничний
інспектор ВПС «Ізмаїл» помітив
політ аерошута. Після приземлення літального апарата за 500
метрів від кордону його пілота,
44-річного українця, затримали.
Виявилося, він уже не вперше
незаконно вилітав на кордон.
Отож на горе-літуна наклали адмінштраф.
Варто зазначити, що залучений до тренінгу персонал навчався не «на пальцях», а у реальній обстановці. Зокрема, роль
повітряного судна-порушника
відігравав літак Diamond Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. В рамках цих навчань його екіпаж налітав майже
14 годин, здійснив обстеження
більш як 3 тисяч кілометрів лінії
держкордону.
Наряди на місцях мали вия
вити навчального порушника
і оперативно поінформувати
найближчі підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Принагідно зазначимо, що нормативи інформування доволі стислі. Так, центр
управління службою відділу
прикордонної служби має повідомити охоронців повітряного

простору уже за 2 хвилини після виявлення порушника, ЦУС
загону – за 3 хвилини, а у ЦУС
регіонального управління – за 5
хвилин.
До того ж, прикордонники
повинні мати відповідні знання,

щоб правильно охарактеризувати
повітряну ціль. Так, їм слід уміти
за допомогою бінокля визначити
висоту польоту, а за допомогою
компаса – курс літального апарата. Також треба знати державні
розпізнавальні знаки, визначати
типи двигунів, типи повітряних
суден тощо.
Радіотехнічні пости Повітряних сил ЗСУ також відслідковували рух «порушника», а коли
Diamond пролітав над ділянкою
Луганського загону на його навчальне перехоплення з аеродрому в Миргороді вийшла пара багатоцільових високоманеврових
всепогодних винищувачів Су-27.
Незважаючи на хмарність і політ
контрольної цілі на малих висотах, перехоплювачі з навчальним завданням упоралися та

вийшли на візуальний контакт з
Diamond.
Проведений штабом керівництва аналіз роботи тих, хто навчався, свідчить про те, що мети
спільного спеціального тренінгу
досягнуто, заходи пройшли організовано та набули логічного завершення. За підсумками тренінгу
буде зроблено відповідні висновки
і корективи щодо функціонування відомчої системи контролю
за повітряним простором та взаємодії з радіотехнічними постами
Повітряних сил. Загалом цей тренінг показав себе як ефективний
вид підготовки персоналу органів
управління як прикордонного відомства, так і Повітрних сил ЗСУ,
тому подібні заходи з оперативної
підготовки проводитимуться і в
майбутньому.
n
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Портрет академії:

факультети та кафедри
Наша газета продовжує знайомити читачів із історією та сьогоденням Національної
академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького, яка 14 грудня
нинішнього року відзначатиме своє 20-річчя. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про
факультети і кафедри цього унікального навчального закладу.
Микола КАБАЧИНСЬКИЙ

(Закінчення. Початок у № 46)
ФАКУЛЬТЕТ ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПРАВА
Факультет сформовано у
серпні 2011 року на базі окремого
та третього факультетів. Сьогодні
його очолює заступник ректора
академії – начальник факультету
генерал-майор ГРЕСЬКО В. П.
Факультет здійснює підготовку
(перепідготовку) та підвищення
кваліфікації персоналу відомства, слухачів і курсантів академії з питань ОРД та правового
забезпечення охорони кордону.
До складу входять 8 кафедр, три
навчальних курси, один з яких
спеціальний, та навчальна група
підготовки спеціалістів з випуск
ників ВНЗ. Науковий потенціал
– один доктор наук і 25 кандидатів наук, серед яких один професор і 8 доцентів.

Кафедра управління оперативно-розшуковою діяльністю. Ка
федру створено 19 грудня 2008
року. З моменту створення її очолює кандидат юридичних наук
полковник ПОЛОВНІКОВ В. В.
Головне завдання – підготовка
керівних кадрів для ДПСУ з питань управління ОРД за освітньокваліфікаційним рівнем “магістр”, а також проведення курсів
підвищення кваліфікації керівного складу (кадрового резерву) органів (підрозділів) охорони держкордону, оперативно-розшукових
та інших підрозділів спеціального
призначення. Нині розглядається питання підготовки фахівців
за спеціалізацією “Управління
оперативно-розшуковою діяльністю” освітньо-кваліфікаційного
рівня “магістр”.
Кафедра спеціальних дисцип
лін. Кафедра розпочала свою
діяльність 12 лютого 1993 року.

Нині її очолює кандидат психологічних наук полковник МАХЛАЙ О. М. Призначена для
підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня “бакалавр” за професійним спрямуванням “Оперативно-розшукова
діяльність”. У завдання також
входить перепідготовка та підвищення кваліфікації офіцерів
оперативно-розшукових
підрозділів.
Водночас
кафедра
бере участь у підготовці інших
категорій фахівців освітньокваліфікаційного рівня “бакалавр” та молодших спеціалістів
з питань оперативно-розшукової
діяльності.
Кафедра кримінального аналізу та оперативно-технічного забезпечення. Кафедру створено у
серпні 2011 року. Очолює її кандидат юридичних наук доцент
полковник ЛІТВІН Ю. І. Тут
здійснюється підготовка фахівців
за
освітньо-кваліфікаційними
рівнями: “магістр” і “спеціаліст” на факультеті підготовки
керівних кадрів і “бакалавр” за
додатковим професійним спрямуванням “офіцер оперативнорозшукових органів”. Також
проводяться заняття на курсах
центру підвищення кваліфікації
персоналу. Планується підготовка кримінальних аналітиків для
інших правоохоронних органів.
Кафедра теорії та історії держави і права. Кафедра розпочала свою діяльність у лютому
1996 року. Обов'язки начальника кафедри виконує кандидат
юридичних наук майор юстиції
ЛЯШУК Р. М. Кафедра забезпечує
підготовку фахівців за освітньокваліфікаційними рівнями: “бакалавр” за напрямом підготовки
“Правознавство”; “спеціаліст” за
спеціальністю “Правоохоронна
діяльність”; “магістр” за спеціальністю “Оперативно-службова
діяльність та управління діями
прикордонних підрозділів (частин, з'єднань)”. Окрім того, з
2010 року – юристів із числа
цивільної молоді за освітньокваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “спеціаліст”.
Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного
права. Кафедру сформовано в
липні 1997 року. З 2010 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент підполковник
юстиції МОТА А. Ф. Основним
завданням є підготовка високо
кваліфікованих офіцерів і цивіль-

ної молоді з юридичною освітою
за
освітньо-кваліфікаційними
рівнями “бакалавр” і “спеціаліст”.
Кафедра кримінального права. Кафедру засновано в січні 1999 року. Керує кафедрою
кандидат юридичних наук полковник юстиції КУХАР В. В.
Тут викладаються дисципліни
кримінально-правового циклу,
основними з яких є: “Кримінальне право України”, “Кримінологія”, “Правові основи протидії
злочинності на державному кордоні”, “Кримінологічна характеристика злочинів на державному кордоні та їх профілактика”,
“Організація судових і правоохоронних органів”.
Кафедра кримінального процесу та криміналістики. Кафед
ру створено 19 січня 1999 року.
З вересня 2011 року її очолює
кандидат юридичних наук підполковник юстиції АНДРУШКО О. В. Головним завданням
кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньокваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”
за напрямами підготовки “Правоохоронна діяльність” і “Охорона та захист державного кордону”.
Кафедра цивільного права
та процесу. Кафедру сформовано 23 липня 1997 року. Виконує
обов’язки начальника кафедри
підполковник юстиції ЦАРЕНКО С. І.
Здійснює підготовку фахівців
за
освітньо-кваліфікаційними
рівнями “бакалавр” за напрямом
підготовки “Правознавство” і
“спеціаліст” за спеціальністю
“Правоохоронна
діяльність”.
Крім цього, проводить заняття зі
слухачами факультету підготовки
керівних кадрів і курсантами факультету охорони та захисту державного кордону.
ФАКУЛЬТЕТ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Факультет іноземних мов розпочав свою діяльність у серпні
2011 року. Очолює його доктор
психологічних наук, професор
підполковник ВОЛОБУЄВА О. Ф.
На факультеті здійснюється
підготовка фахівців за освітньокваліфікаційними рівнями: “бакалавр” за напрямом підготовки
“Філологія” та “спеціаліст” за

спеціальністю “Переклад” і професійна іншомовна підготовка
слухачів, курсантів і студентів з
інших напрямів підготовки, а також на курсах центру підвищення кваліфікації персоналу.
Науковий потенціал факультету складається з одного доктора
наук, професора та 24 кандидатів
наук, серед яких 12 доцентів.
До складу входять: кафедри
англійської мови, перекладу,
німецької та другої іноземної
мови, навчальна група підготовки фахівців за спеціалізацією,
навчальний курс і центр мовної
підготовки.
За роки існування академії
загалом підготовлено понад 750
офіцерів-філологів.

Кафедра англійської мови. У
серпні 2011 року на базі кафедри
англійської мови та перекладу
засновано кафедру англійської
мови, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент працівник
ДПСУ РАБІЙЧУК Л. С.
Здійснює підготовку з англійської мови курсантів, слухачів і
студентів напрямів підготовки
“Охорона та захист державного
кордону”, “Правознавство” й
“Автомобільний транспорт” за
освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” і “магістр”, слухачів на курсах інтенсивного вивчення англійської мови, курсах
охорони закордонних дипломатичних установ й у центрі підготовки та перепідготовки спеціалістів.
Кафедра перекладу. Кафедру
створено на базі кафедри англійської мови та перекладу у серпні
2011 року. Її очолила заслужений
працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент
ГАПОНОВА В. М.
Основним завданням є якісна
підготовка фахівців за напрямом
підготовки “Філологія”, спе
ціальність “Переклад”, які виконуватимуть професійні завдання,
пов'язані з перекладом у підрозділах охорони кордону. На кафедрі
викладається 23 дисципліни.
Кафедра німецької та другої
іноземної мови. Кафедра розпочала свою діяльність 1 липня 1997
року на базі кафедри іноземних
мов. Кафедру очолює кандидат
філологічних наук, доцент підполковник ЦВЯК Л. В.
Тут викладається сім іноземних мов: основна мова – німецька, друга – французька та мови
країн-сусідів України.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Факультет створено 27 липня 2011 року. Його очолює кандидат технічних наук, доцент
полковник Псьол С. В. Тут здійснюється підготовка фахівців
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем “бакалавр” за напрямом підготовки “Автомобільний транспорт”; “спеціаліст”
та “магістр” за спеціальністю
“Автомобілі та автомобільне
господарство”. Факультет також
забезпечує підготовку персоналу
інших спеціальностей і напрямів
підготовки з питань інженерного та технічного забезпечення
охорони кордону. До складу факультету входять кафедри: транспортних засобів і спеціальної
техніки; інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону, загальнонаукових та інженерних дисциплін;
навчальний курс.
Кафедра транспортних засобів
та спеціальної техніки. Кафедру
засновано 1 січня 2009 року на
базі кафедри автомобільної та
бойової техніки. Начальник –
доктор військових наук, старший
науковий співробітник полковник КИРИЛЕНКО В. А.
Основними завданнями є
підготовка висококваліфікованих фахівців-прикордонників та
студентів з питань теорії, конструкції транспортних засобів і
спеціальної техніки; курсантів
як водіїв транспортних засобів
відповідно до вимог освітньокваліфікаційних характеристик.

Кафедра інженерного та технічного забезпечення охорони
державного кордону. Кафедру
створено 1 січня 2004 року. З 2008
року кафедру очолює кандидат
технічних наук, доцент полковник СІВАК В. А.
Головним завданням кафедри є підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”
та “магістр” для ДПСУ з питань
інженерного та технічного забезпечення охорони державного
кордону.
На кафедрі викладається 25
навчальних дисциплін блоку інженерного та технічного спрямування, де слухачам і курсантам
надаються теоретичні знання та
прищеплюються практичні навички з експлуатації транспортних засобів і технічних засобів
охорони кордону.
n
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ОСОБЛИВО ВАЖЛИВО!
Усім органам охорони державного кордону!
У ніч з 18 на 19 грудня на в’їзд в Україну та виїзд з України
слідуватиме СВЯТИЙ Миколай (також може мати документи,
видані на ім’я Міколай, Міклаш, Йолупукі, Сейнт Ніколаус, Санта
Клос, Фадер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер Клаас). Він рухатиметься
транспортним засобом типу Сани на чудодійній тязі. Сани можуть
бути запряжені кіньми чи оленями, в залежності від напряму
слідування. Вантаж, який буде перевозитися – подарунки для
слухняних дітей та лозини – для неслухняних. Прибуття Святого
Миколая можливе через пункти пропуску всіх видів сполучення.
Пропуск Святого Миколая здійснювати позачергово і
безперешкодно;
надавати йому всебічну підтримку;
вантаж огляду та оподаткуванню не піддавати;
олені (коні) фіто-санітарного паспорта
б е с
не потребують (щеплені свяченим засобом).
е
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Святий Миколай жив наприкінці ІІІ на початку IV століття. Довгий час був
єпископом у Мірі в провінції Лікія у Малій Азії. Усе своє життя присвятив справі
милосердя. Він прославився даром творення чудес, і тому його стали називати
Великим Чудотворцем. Зимовий день Святого Миколая – одне із найбільш
шанованих християнських свят. Християни вірять, що і до цього дня він робить
безліч чудес тим людям, які моляться йому.
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ІСТОРІЯ ЖИТТЯ
Святий Миколай народився в
родині багатих і порядних людей,
у яких не було дітей до самої глибокої старості. Микола з'явився
на світ завдяки молитвам людей
похилого віку до Господа, які
просили дарувати їм сина. Таким
чином сам факт народження святого Миколи Чудотворця — вже
чудо, а його ім'я означає «переможець народний».
Легенда оповідає, що у дитинстві горнувся хлопчик до
бідних, нужденних, скривджених, голодних і калік. Він змалку
щиро молився і просив у Господа справедливості, миру, добра,
прощення та милосердя. Вдачею
був тихий і незлостивий. Робив
добро, не чекаючи на подяку і
славу. І тому його ще за життя називали «батьком сиріт, вдів і бідних». Після смерті батьків Миколай продав маєток і роздав гроші
бідним, а сам став священиком.
Своїми молитвами зцілював недужих, сліпих і калік. Він також
втихомирював море, бурю, гасив
пожежі, охороняв від напастей,
був покровителем подорожніх у
путі, вважається особливим покровителем моряків і водіїв, так
як неодноразово рятував кораблі
під час найжорстокіших штор-

Мандрівка
Миколи
Чудотворця

мів. Помер святий Миколай Чудотворець приблизно у 345 році
й похований у церкві міста Міри.
ТРАДИЦІЇ ДНЯ СВЯТОГО
МИКОЛАЯ
Святий Миколай — заступник людей від усіх проблем і нещасть. Все життя він ніс людям
добро й милосердя. Найбільше
люблять і шанують його діти. Для
них він почесний охоронець і завжди приходить з подарунками.
Це свято відзначають весело і
щиро дякують святому Миколаю
за допомогу і підтримку в житті.
В Україні культ святого Миколая з’явився разом із християнською вірою. В численних
народних переказах Миколай
боронить людей від стихійного
лиха; найбільше він опікується
тими, хто перебуває у плаванні,
тому чорноморські рибалки, виходячи на промисел, брали з собою образ святого Миколая. В
Україні на честь святого Миколая
збудовано багато храмів. Відомі
його чудотворні ікони. Надзвичайно шанували цього угодника
Божого запорізькі козаки.
Імовірно, що традиція дарувати подарунки у день Миколая
пішла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки
презентували дітям новий зи-

мовий одяг. З часом це почали
робити таємно, вночі, щоб діти
вірили в чудеса святого. Згодом
почали також дарувати ласощі:
горіхи, сухофрукти та особливі
солодкі хлібці з сушеними грушами; шкільне приладдя, іграшки, які клали в нові чи начищені
та відремонтовані старі черевики, які ставили поблизу камінів, чи у панчохи, які вішали на
каміни. Діти вірили, що святий
саме через камін закидає в дім
подарунки. Неслухняним дітям
клали в'язку різок. Вважалося,
що імена тих, хто гідний чи не
гідний подарунка, записувалися
в Золотій книзі, якою володів
святий Миколай. З часом діти
почали писати листи святому, в
яких перелічували добрі справи,
просили пробачення за погані
і писали, який саме подарунок
хочуть отримати.
В Україні, за традицією, у ніч
з 18 на 19 грудня батьки кладуть
дітям під подушки, а іноді у черевики сплячої малечі жадані
подарунки, зберігаючи в таємниці свою причетність до них
для того, щоб діти вірили у чудо,
котре вершить святий Миколай, і
вчилися милосердя у святого.
В сучасні часи з’явилася гарна традиція – саме у день святого
Миколая опікуватися сиротами
та знедоленими дітьми, даруючи
їм подарунки, про які складено
безліч легенд. Одна з них пояснює походження традиційної
панчішки для подарунків.
Святий Миколай вирішив допомогти трьом сестрам, яких через бідність ніхто не хотів брати
заміж. Вночі, напередодні Різдва,
він кинув їм через камінну трубу
три мішечки із золотими монетами. Сестри в той вечір розвісили
сушитися біля каміна свої випрані панчішки. У них і втрапили

подарункові мішечки від святого
Миколая.
Після допомоги трьом сес
трам Микола продовжував здійснювати підтримку бідних містян, залишаючись непоміченим
і дивуючи все місто. Він непомітно приносив у їхні будинки
іграшки та теплі речі для дітей, а
також ліки для хворих.
19 грудня кожна дитина неод
мінно зазирне під свою подушку,
щоб знайти там подарунок від
святого Миколая. Миколай Чудотворець – захисник простих
людей, покровитель та вихователь дітей
День святого Миколая, напевно, найочікуваніше й найулюбленіше свято і для дорослих,
і для дітей. Насамперед, мабуть,
тому, що в цей час межа між дитинством і дорослістю повністю
зникає, і кожен відчуває себе безпечною дитиною.
Про святого Миколая існує
багато пісень, які належать до
найдавніших зразків української
поезії, найпопулярнішою з яких
є «Ой хто, хто Миколая любить».
Це наша духовна спадщина, якою
жили і яку шанували наші пращури, вони для нас її зберегли й передали, і ми також маємо нею жити
та навчати своїх дітей і онуків.
ВІРА В ДОБРОДІЙСТВО
Є багато причин на те, чому
українці, напевне, найбільше серед усіх народів Європи зберегли
набожність і релігійність до святого Отця Миколая — великого
Чудотворця. Мабуть, вирішальну
роль тут відіграло саме слово «чудотворець». Народ, який віками
був гноблений, поневолений і
зневажений ворогами, коли нищилися його культура, духовні
й національні традиції та звичаї
— такий народ не втрачав віри в

чудо свого визволення, він просив Господа Бога і Пресвяту Богородицю допомоги.
Культ святого Отця Миколая
Чудотворця притягав народ до
себе. Його святе життя, його духовні подвиги, його щедрі ласки,
які люди випрошували для себе в
найважчі хвилини життя, вливали в серце народу, в його свідомість віру добродійства для себе,
Церкви та Батьківщини.
Життєвий шлях святого Миколая був найбільше відомий серед
усіх святих. Люди знали напам'ять
про його життя і чуда. Вони любили слухати про те, що вже знали і
чули. Довгими грудневими вечорами діти сиділи на печі, а дідусь
чи хтось старший з родини розповідав їм про великого Чудотворця
– святого Отця Миколая.
Довгі зимові вечори — гарна нагода для кожної родини,
щоб зібратися разом на сімейну
бесіду. Старше покоління має
поділитися своїми враженнями, своїми спогадами, розповісти дітям і онукам про свій рід,
коріння: звідки вони походили,
звичаї та традиції, які були в їхній місцевості та родині. Це так
чудово, щоб ми вміли самі робити для своєї сім'ї свято! Сьогодні
важливо берегти та підтримувати родинне вогнище, адже тільки жертовною і копіткою щоденною працею можна здобути
плідні результати у вихованні дітей. Дитинство скоро промайне,
ваші діти непомітно виростуть і
який фундамент ви закладете в
їхніх серцях, такою буде й будівля. Пам'ятайте: жоден добробут,
найдорожчі та найцінніші речі
не замінять спілкування у сім'ї,
розумної й розсудливої батьківської поради і турботи та материнської любові й ласки.
n
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14:00 «НЕІДЕАЛЬНА ЖІНКА»

21:45 «РОБІН ГУД»

00:15 «ГРИМУЧІ ЗМІЇ»

03:05 «НЕДОЛУГА НЕВІСТКА»

ІНТЕР

УКРАЇНА

НТН

1+1

Любаня, яка втратила роботу, та її
11-річний син опиняються у тяжкому становищі. Любаня намагається позичити грошей у своєї
подруги. Та погоджується, але з
умовою, що Любаня допоможе їй
повернути коханого чоловіка.

Історія легендарного лучника армії Річарда Левине
Серце, який бореться проти
нормандських загарбників і
стає легендарним героєм,
відомим під ім'ям Робін
Гуда.

Землетрусом розбудило підземних мешканців містечка СантаМіру. Змії виповзли на волю,
кусаючи всіх. Доктор Хеннінг
надає допомогу жертвам, але
незабаром вони починають помирати від невідомої хвороби.

При розлученні батьки шестирічного Дениса віддали його дідові
з бабцею. Батько Дениса випадково гине, а рік потому до Рожкових приїжджає Ліза, мати Дениса, і вимагає повернути дитину...

ПЕРШИЙ
06.30, 07.25 Рецепти
здоров'я

06.35, 07.30 Глас народу
06.40, 07.20 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Твiй голос
08.40 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.30 Точка зору
09.50, 11.50, 20.55

ІНТЕР
06.20 Х/ф «На роздорiжжi»
Профiлактика
14.00 Х/ф «Неiдеальна

16.05
18.00
18.10
19.00

«Про життя» – це
телевізійний дискусійний майданчик, створений
для публічного
обговорення невигаданих історій
з життя за участю
їхніх реальних ге-

Офiцiйна хронiка
10.00, 15.35 Т/с «Маруся»
10.50 Шеф-кухар країни
12.10, 19.00, 21.25 Дiловий
свiт
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.10 Х/ф «Ти маєш жити»
14.35 Вiкно в Америку

15.00, 18.20, 01.20 `

Новини
15.15, 18.10 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.25 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18.45 Агро-News
19.15 Сiльрада
19.30 Жарт з В. Сердючкою
20.00, 22.05 Зiрки гумору
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Свiт спорту
21.35 Жарт з В. Данильцем,
В. Мойсеєнком
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Кiно в деталях
00.40 Помiж рядками
01.45 З перших вуст
01.50 Перший допомагає
01.55 Про головне

жiнка»
Чекай на мене
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25

12.45
13.45

роїв.

20.00 Подробицi
20.30 Спорт у

14.45
15.45
«Подробицях»
16.45
20.50 Подробицi. Неформат
17.10
21.00 Т/с «Снайпери.

23.10
02.30
03.00
03.05
03.15

Кохання пiд
прицiлом»
Т/с «Горобини грона
червонi»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Подробицi. Неформат
Д/с «Секретнi
територiї»

19.30
20.15
00.15
00.30

01.30
03.05

ТСН-Тиждень
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Мультфiльм
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Неймовiрнi
перегони-2
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН. Особливе
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Х/ф «Ляльки»
ТСН
Д/ф «Два життя
Андрiя
Кончаловського»
Х/ф «Похорон»
Х/ф «Недолуга
невiстка»

ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей
05.40 Свiтанок
05.45 Дiловi факти
05.55 Спорт
07.00 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 «Чорний грiм»
12.30 Анекдоти поукраїнськи

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська
14.15
16.40
18.45
19.25
19.30
20.15
22.40
22.55
00.55
01.05
02.05
02.10
02.40
04.20

перевiрка»
Т/с «Братство
десанту»
Х/ф «Перевертень у
погонах»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братство
десанту»
Факти. Пiдсумки дня
Свобода слова
Спорт
Надзвичайнi новини
ПроЦiкаве
Факти
Свобода слова
Свiтанок

СТБ
04.40 Танцюють усi!-5
06.50 Усе буде добре!
08.50 Неймовiрна правда

10.15
11.15
13.10
16.00
18.00
18.20
20.15
22.00
22.25
23.25
00.45
00.55

про зiрок
Таємницi Х-фактора
Х/ф «Четвер-12»
Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-3
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-2
Т/с «Доктор Хаус»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Справа
Румянцева»
Керівник автобази, пов’язаний зі
спекулянтами,
посилає Румянцева, який нічого
не підозрює, в
рейс із краденим
вантажем. У дорозі шофера заарештовують, а
справжні злочинці, зрозуміло,
всю провину перекладають на
Румянцева.

02.40 Найкраще на ТБ
02.45 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.20 Т/с «Як я

НТН
05.50 Легенди карного

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Єфросинiя.

познайомився з
вашою мамою»
06.00, 06.45 Очевидець.
Найбільш шокуюче

06.20 Х/ф «Розмах крил»
08.00 Агенти впливу
09.00 Т/с «Спас пiд

07.00, 17.00, 19.00, 03.45

06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 01.00
Репортер
09.00, 16.50 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
10.00, 17.55, 21.00 Т/с
«Воронiни»
13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Сильвестр i
Твiттi – детективи»
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Молодята»
19.15 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Геймери»
22.00 Т/с «Кухня»
23.05 ФБР
01.15 Спортрепортер
01.25 Служба розшуку дiтей
01.30 Т/с «У Фiладельфiї
завжди сонячно»
02.15 Т/с «Останнiй акорд»
03.05 Народження
українського кiно
04.05 Г. Нарбут. Живi
картини
04.25 Жар-птиця
04.45 Культура
04.50 Легендарне парi
05.00 Я на свiтi такий один
05.15 Культура

розшуку

березами»

10.50 Т/с «УГРО-4»
14.45 Т/с «По гарячих

Продовження»
Подiї

07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «П’ятницький.
Розділ другий»

слiдах»

18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45, 02.00, 04.15
Свiдок

19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.15 Х/ф «Гримучi змiї»
02.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

ТЕТ
08.50 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
11.50 Твою маму!
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35, 20.25 Дайош
молодьож!
15.25 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25, 00.20 Чортiвня
щодня
18.50, 00.55 БарДак
19.25 Богиня шопiнгу
21.35 Кузня зiрок-3
22.00 Веселi мамзелi

12.00, 04.05 Нехай говорять
15.50 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 04.00 Подiї. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Бiднi родичi»
21.45 Х/ф «Робiн Гуд»
00.30 Х/ф «Вiддiл. За
законом»

02.20 Х/ф «Прокляття-3»
ФУТБОЛ
10.25 Д/с «Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
10.50 Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Пескара»
14.40 Один на один з
Гамулою
15.05 Чемпiонат Англiї.
«Ньюкасл» – «Ман.
Сiтi»
17.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Еспаньол»
19.00, 03.15 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
20.00, 02.15 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
20.50, 01.15 Чемпiонат
Нiмеччини. Огляд
туру
21.55 Чемпiонат Англiї.
«Редiнг» – «Арсенал»
23.55, 04.15 Чемпiонат
Англiї. Огляд туру
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11:20 «РИТА»

23:10 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»

23:50 «ЗАГІН «ДЕЛЬТА»

01:10 «ТІЛЬКИ НЕ ЗАРАЗ»

СТБ

ІНТЕР

ICTV

ІНТЕР

Історія кохання двох людей,
яким за... Життєвий досвід не
дозволяє їм повною мірою повірити одне одному. Вони постійно чогось бояться, через
щось не можуть переступити.
Осінь життя, як і осінь року...

До майора Димова приїжджає
донька Поліна. Йому важко
знайти з нею спільну мову. Особливо стало непереливки, коли
Поліна зібралася заміж за чоловіка, підозрюваного у подвійному вбивстві.

Терористи викрадають літак із
заручниками. Для знищення
бандитів створено підрозділ
«Дельта Форс». Вони легко впораються з поставленим завданням, адже очолює загін сам
непереможний Чак Норріс...

Дія картини розгортається у
1953 році у польському містечку,
де знаходиться база радянських
військ. Солдат Шура випадково
знайомиться з польською дівчиною Ельзою, яка працює на шоколадній фабриці...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.25 Рецепти

05.30 Х/ф «Ялинка, кролик

здоров'я
06.35, 07.30 Глас народу
06.40, 07.20 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж
рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 11.55 Офiцiйна
хронiка
09.35, 04.40 Свiтло
10.05, 15.40 Т/с «Маруся»
10.50 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
12.25 Хай щастить
12.45 Х/ф «Салют, Марiє!»

15.00, 18.20, 01.20 `
Новини

15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.30 Т/с «Москва. Три
вокзали»
19.00 Гранд –шоу
М. Поплавського
21.20 Свiт спорту
21.30 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Великi битви.
Дарданелльська
операцiя
01.45 З перших вуст
01.50 Перший допомагає
01.55 Про головне
02.25 Православ`я в Українi
02.40 ТелеАкадемiя

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.40
12.00
12.50
13.50
15.55
18.00
18.10
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
23.10
01.10
02.30
03.05
03.15
03.20

i папуга»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Д/ф «Надприродне.
Розплата»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Подробицi. Неформат
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Х/ф «Честь самурая»
Х/ф «Тiльки не
зараз»
Подробицi
Подробицi. Неформат
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Х/ф «Тiльки не зараз»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
22.00
23.10
23.25
01.20
04.25
04.50

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Мультфiльм
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Неймовiрнi
перегони-2
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН. Особливе
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Мiняю жiнку-6
Українськi сенсацiї
ТСН
Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
Х/ф «Ляльки»
ТСН. Особливе
Т/с «Слiдаки»

05.25
05.40
06.45
06.55
07.00
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.35
12.45
12.55
13.00
14.15
16.40
18.45
19.25
19.30
20.15
22.25
23.50
02.25
03.15
03.40
04.05

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Дiзнавач»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Спорт
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Братство
десанту»
Т/с «Дiзнавач»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братство
десанту»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Загiн «Дельта»
Надзвичайнi новини
Т/с «Офiс»
ПроЦiкаве
Свiтанок

НОВИЙ

05.10 Чужi помилки
05.55 Усе буде добре!
07.25 Неймовiрна правда
про зiрок

09.20 Зiркове життя. Як
10.20
11.20
13.50
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.25
00.25
02.00
02.50
03.00

пережити зраду
Зiркове життя.
Помста по-жiночому
Х/ф «Рита»
Врятуйте нашу сiм'ю
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Моя правда
Вiкна-Новини
Один за всiх
Куб-3
Т/с «Доктор Хаус»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Особистої
безпеки не
гарантую»
Повоєнна розруха. У лісах Західної України лютують банди «фашистських недобитків». Бологов,
який прибув за
завданням партії,
переконує мирних мешканців
подолати страх
перед бандитами
у боротьбі за
щасливе життя.

04.25 Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Як я
познайомився з
вашою мамою»
06.00, 06.45 Очевидець.
Найбільш шокуюче

06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 01.05
Репортер

09.00 Т/с «Вiола

10.00
13.25
13.30
13.50
14.25
14.40
14.45
15.40
15.45
16.50

17.55
19.15
19.40
20.00
21.00
22.00
23.05
01.20
01.30
02.15
03.05
04.10
04.40

Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Сильвестр i
Твiттi – детективи»
М/с «Злюки бобри»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Молодята»
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Геймери»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня»
Весiлля буде помоєму!
Спортрепортер
Т/с «У Фiладельфiї
завжди сонячно»
Т/с «Останнiй акорд»
Розквiт українського
кiно
Зима надiї
Ах, не говорiть менi
про кохання...

УКРАЇНА

НТН

05.45 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45,
02.00, 04.10 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Марш
Турецького-2»

12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Авантюристка»
14.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм
«Албанець-2»

21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
02.30
04.40
ТЕТ

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Нью-Йорк»
Х/ф «Експеримент
«Карнозавр»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Уроки тiтоньки Сови

08.50 Т/с «Кремлiвськi

курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
11.50, 19.25 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35, 20.25, 23.00 Дайош
молодьож!
15.25 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25, 00.20 Чортiвня
щодня
18.50, 00.55 БарДак
21.35 Кузня зiрок-3
22.00 Веселi мамзелi
22.25, 01.20 Рай, гудбай

06.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00, 03.50
Подiї

07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10, 22.00 Т/с
«Слiд»

10.00 Т/с «П’ятницький.
Розділ другий»

12.00, 04.10 Нехай говорять
15.50 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 04.05 Подiї. Спорт
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Бiднi родичi»
23.00 Т/с «Подружжя»
01.45 Х/ф «Робiн Гуд»
05.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.05, 14.15, 18.25
Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
08.15 Чемпiонат Англiї.
«Редiнг» – «Арсенал»
10.20 Лiга Європи.
«Металiст» –
«Русенборг»

12.15, 19.25, 03.20
Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
15.15, 21.30 Д/с
«Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Челсi» – «Шахтар»
18.00 Futbol Mundial
21.55 Кубок Iталiї. «Iнтер» –
«Верона»
01.10 ЧУ. «Шахтар» –
«Кривбас»
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23:10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОХ»

23:50 «ЗАГІН «ДЕЛЬТА»-2»

00:15 «КАРНОЗАВР-3. ПЕРВІСНІ ТВАРЮКИ»

01:45 «КОЛИ ДЗВОНИТЬ НЕЗНАЙОМЕЦЬ»

ІНТЕР

ICTV

НТН

УКРАЇНА

Якби не прикрий інцидент, герої
цієї ліричної комедії ніколи не
познайомилися б і не покохали
одне одного. Але все трапилося
саме так. Піаніст Платонов знаходить свій ідеал жінки в особі
засмиканої офіціантки Віри.

Кокаїновий король перетворив
маленьку країну на царство жорстокості, тортур і вбивств. Розібратися зі збожеволілим маніяком і його озброєними до зубів
головорізами доведеться супербійцям із загону «Дельта»...

Терористи нападають на військовий транспорт і викрадають
контейнери з ураном. Вантаж
смертельно небезпечний. Три
особини доісторичних тварин —
карнозаврів — опинилися на
волі...

На деякі дзвінки краще не відповідати... Джилл залишається
посидіти з дітьми подружжя
Мандракіс. Уклавши дітей спати,
дівчина не знає, чим зайнятись,
і якби не телефон, їй стало б
зовсім нудно.

ПЕРШИЙ
06.30, 07.25 Рецепти

ІНТЕР
05.25 Д/ф «Надприродне.

06.35, 07.30 Глас народу
06.40, 07.20 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у

здоров'я

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня

09.20, 11.55, 20.55

Офiцiйна хронiка
09.35, 03.50 Уряд на зв'язку
з громадянами
10.15, 15.15 Т/с «Маруся»
11.00 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
12.35 Українська пiсня
13.05 Секрети успiху
13.45 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»

15.00, 18.20, 01.20 `

Новини
15.10, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.00 Запалювання
головної ялинки
України
17.15 Т/с «Москва.Три
вокзали»
18.10 Euronews
19.05 Фестиваль пiснi та
гумору в Коблево
19.20 Star-шоу
20.50 Лото «Мегалот»
21.20 Свiт спорту
21.35 Концертна програма
до Дня святого
Миколая
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Битва
при Несбi
01.45 З перших вуст

Розплата»

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.40
12.00
12.50
13.45
15.55
18.00
18.10
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
23.10
01.50
02.20
02.50
02.55
03.05

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Д/ф «Змова
смертних»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Подробицi. Неформат
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Х/ф «Вокзал для
двох»
«Парк
автомобiльного
перiоду»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Подробицi. Неформат
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25

12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
22.00
23.00
00.05
00.20
02.00
03.25
04.50

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Мультфiльм
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Неймовiрнi
перегони-2
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН. Особливе
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Джентльменський
набiр
Табу
Грошi
ТСН
Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
Джентльменський
набiр
Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
Т/с «Слiдаки»

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.00 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 «Дiзнавач»
12.35 Анекдоти поукраїнськи

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

СТБ
05.55 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда

10.05
12.05
14.10
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.35
01.30
01.40

14.15 Т/с «Братство
16.35
18.45
19.25
19.30
20.15
22.20
23.50
02.00
02.55
03.15
04.10

десанту»
Т/с «Дiзнавач»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братство
десанту»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Загiн
«Дельта-2»
Надзвичайнi новини
Т/с «Офiс»
Твiй рахунок
Свiтанок

НОВИЙ
05.15 Т/с «Як я

про зiрок
Моя правда
Х/ф «Канiкули
кохання»
Врятуйте нашу сiм'ю
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-2
Вiкна-Новини
МайстерШеф-2
Т/с «Доктор Хаус»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Нескiнчена
повiсть»
Талановитого кораблебудівника
Єршова наздогнала біда – параліч ніг прикував
його до ліжка.
Але Єршов не
здається, продовжує активно жити і працювати. І
кожен ранок з нетерпінням чекає,
коли прийде улюблений лікар
Єлизавета Максимівна...

03.10 Нiчний ефiр

познайомився з
вашою мамою»
06.00, 06.45 Очевидець.
Смiшно до болю

06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 01.20
09.00

10.00
13.25
13.30
14.30
14.45
15.40
15.45
16.50

17.55
19.15
19.40
20.00
21.00
22.05
23.05
01.40
01.50
01.55
02.15
03.05
04.10
04.30
04.50

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Єфросинiя.

НТН
05.15 Легенди карного

Репортер
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Злюки бобри»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Молодята»
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Геймери»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня»
Парад порад-2
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «У Фiладельфiї
завжди сонячно»
Т/с «Останнiй акорд»
Iван Мазепа
Райськi сади гетьмана
Сагайдачного
Таїнства КиєвоПечерської лаври
Так нiхто не кохав

Продовження»

розшуку

05.45 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Марш
Турецького-2»

12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Авантюристка»
14.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм
«Албанець-2»

21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.15 Х/ф «Карнозавр-3.
Первiснi тварюки»
02.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

ТЕТ
08.50 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
11.50, 19.25 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35, 20.25, 23.00 Дайош
молодьож!
15.25 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25, 00.20 Чортiвня
щодня
18.50, 00.55 БарДак
21.35 Кузня зiрок-3
22.00 Веселi мамзелi
22.25, 01.20 Рай, гудбай

07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Подiї

07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10, 22.00 Т/с
«Слiд»

10.00 Т/с «П’ятницький.
Розділ другий»

12.00, 04.35 Нехай говорять
15.50 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.50 Подiї. Спорт
19.20, 03.55 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Бiднi родичi»
23.00 Т/с «Подружжя»
01.45 Х/ф «Коли дзвонить
незнайомець»

03.10 Щиросерде зiзнання
05.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.15 Кубок Iталiї. «Iнтер» –
«Верона»
10.20 Лiга Європи УЄФА.
«Металiст» – «Баїр»
12.15 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
13.15, 18.00 Д/с
«Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
13.40 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Еспаньол»
16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Нордшелланд» –
«Шахтар»
19.30 Один на один з
Гамулою
19.55 Кубок Нiмеччини.
«Вольфсбург» –
«Баїр»
21.55 Кубок Iталiї.
«Наполi» –
«Болонья»
01.15 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Металiст»

ЧЕТВЕР, 20 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

23:10 «МОНСТРО»

23:20 «УБИВЦЯ»

01:30 «ОДИН, ПОМНОЖЕНИЙ НА ОДИН»

01:45 «У ЗАХВАТІ ВІД МАМБО»

ІНТЕР

ICTV

СТБ

УКРАЇНА

Секретний проект від Джеффрі
Абрамса. Розповідь ведеться від
імені звичайних жителів НьюЙорка, які зазнали нападу жахливого монстра. Вони знімають
все, що відбувається, на побутову відеокамеру.

Наркоманка на ім’я Меггі засуджена до страти за вбивство
поліцейського під час збройного
пограбування. Але їй все ж дають шанс зберегти життя, якщо
вона погодиться пройти жорстку
школу таємних агентів...

Натирача підлоги Каретникова,
який легко прожив більшу частину
життя, на порозі 60-річчя покинула дружина. А ще його звільнили
з роботи. У цю важку мить Каретников згадав про першу дружину.
Потім про другу і третю...

18-річна Люсі, дівчина з багатого району, хоче довести собі й
своєму батькові, що вона здатна
досягти успіху в житті. Її пристрасть – танці, і вони з партнером мають намір перемогти у
майбутньому турнірі.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35, 07.30 Глас народу
06.40, 07.20 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Гiсть студiї
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж

05.20 Д/ф «Змова

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня

09.20, 11.55, 20.55

Офiцiйна хронiка
09.35 Книга.ua
10.00, 15.40 Т/с «Маруся»
10.50 Здоров`я
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
12.30 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
12.55 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»

15.00, 18.20, 01.20 `
Новини

15.15, 18.10 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.

Агросектор
16.30 Т/с «Агент
особливого
призначення»
19.00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19.50 Урочистi заходи з
нагоди Дня мiлiцiї
України
21.15 Свiт спорту
21.30 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Великi битви.
Громадянська вiйна в
США
01.45 З перших вуст
01.50 Перший допомагає
01.55 Про головне

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.40
12.00
12.50
13.45
15.50
18.00
18.10
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
23.10
01.00
01.30
01.35
01.45
01.50
02.35
03.50

смертних»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Д/ф «Людина пiсля
апокалiпсиса»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Подробицi. Неформат
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Х/ф «Монстро»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Подробицi. Неформат
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Д/с «Секретнi
територiї»
Х/ф «Монстро»
Глянець

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.45
23.45
00.00
01.40
02.25
03.15
03.30
04.55

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Мультфiльм
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Неймовiрнi
перегони-2
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН. Особливе
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Чотири весiлля-2
Д/ф «Дiм»
ТСН
Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
Табу
Грошi
ТСН
Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
Т/с «Слiдаки»

05.10
05.40
06.45
06.55
07.00
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.35
12.45
12.55
13.00
14.15
16.35
18.45
19.25
19.30
20.15
22.10
23.20
01.40
01.50
02.40
03.05
03.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Дiзнавач»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Спорт
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiквiдацiя»
Т/с «Дiзнавач»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiквiдацiя»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Убивця»
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Офiс»
Твiй рахунок
Свiтанок

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда
09.55
11.55
14.05
16.00
18.00
18.20

про зiрок
Один за всiх
Х/ф «Шукаю наречену
без приданого»
Врятуйте нашу сiм'ю
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів.

20.00
22.00
00.15
01.20
01.30

Зваженi та щасливi-2
Вiкна-Новини
Т/с «Доктор Хаус»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Один,
помножений на
один»
03.10 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Як я
познайомився з
вашою мамою»
06.00, 06.45 Очевидець.
Смiшно до болю

06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30 Репортер
08.30 Репортер
09.00 Т/с «Вiола

10.00
13.25
13.30
14.25
14.45
14.50
15.45
15.50
16.50

17.55
19.00
19.15
19.40
20.00
21.00
22.05
23.05
01.20
01.40
01.50
01.55
03.05
03.55
04.25
04.45

Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Злюки бобри»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Молодята»
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Геймери»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня»
Парад порад-2
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Серцеїдки»
Т/с «Останнiй акорд»
Вище неба
Я кличу тебе
Обожнювана

НТН

УКРАЇНА

05.50 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45,
02.00, 04.45 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Марш

06.00 Т/с «Єфросинiя.

Турецького-2»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Авантюристка»
14.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм
«Албанець-2»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.15 Х/ф «Первiсний жах2. Загублене плем'я»
02.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
04.15 Речовий доказ
ТЕТ

08.50 Т/с «Кремлiвськi

курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
11.50, 19.25 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери
16.00, 19.50 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
18.25 Чортiвня щодня
18.50 БарДак
21.35 Кузня зiрок-3
22.00 Веселi мамзелi
22.25 Рай, гудбай
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»

Продовження»

07.00, 17.00, 19.00, 03.15
Подiї

07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10, 22.00 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Бiднi
родичi»

12.00, 04.15 Нехай говорять
15.50 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.30 Подiї. Спорт
19.20, 03.35 Говорить
Україна

23.00 Т/с «Подружжя»
01.45 Х/ф «У захваті вiд
Мамбо»
ФУТБОЛ

10.20, 21.30 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру

12.00, 13.00 Лiга чемпiонiв:
зворотнiй вiдлiк

12.30, 01.30 Жеребкування
13.30
14.30
15.00
16.20
18.15
19.30
22.50

1/8 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА
Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
Шлях до Амстердама
Жеребкування 1/16 та
1/8 фiналу. Лiга
Європи УЄФА
Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Челсi»
Один на один з
Гамулою
Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Еспаньол»
Чемпiонат Англiї.
«Ньюкасл» – «Ман.
Сiтi»
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22:00 «2012»

23:20 «ІНОЗЕМЕЦЬ-2. ЧОРНИЙ СВІТАНОК»

01:40 «ДЕЖА ВЮ»

01:45 «ОХОРОНЕЦЬ ТЕСС»

1+1

ICTV

НТН

УКРАЇНА

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

Продовження фільму «Іноземець» про агента Коулда.
Цього разу безстрашний герой
Стівена Сігала отримує завдання пробратися в банду терористів, які готують ядерний вибух,
і запобігти катастрофі.

30-ті роки. Група чиказьких підпільних торговців спиртним зазнала значних збитків через
зрадництво Міка Ніча. У пошуках
зрадника гангстер Джонні Поллак приїжджає до Одеси, де Ніч
організував свій бізнес.

У центрі сюжету – непрості взаємини вдови колишнього президента США Тесс Карлайл та її
охоронця Дага. Поступово ці
стосунки з простої неприязні
переростають у щось більше, ніж
дружба...

ПЕРШИЙ
06.25 Православний

ІНТЕР
05.20 Д/ф «Людина пiсля

календар

06.30, 07.30 Гiсть студiї
06.40, 07.20 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Помiж рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня

09.15, 11.55, 20.55
Офiцiйна хронiка
09.35 Д/ф «Андрiй
Малишко. Мистецтво
залишатись собою»
10.10, 15.35 Т/с «Маруся»
11.05 Театральнi сезони
12.10, 21.10 Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Я тебе нiколи не
забуду»
15.00 `Новини
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.20 Бенефiс Ю. Шифрiна
19.25 Шляхами України
19.50 Зiрки гумору
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.30 Пiдсумки
00.50 П'ятниця
01.30 After Live
01.50 З перших вуст
01.55 Перший допомагає
02.00 Про головне
02.30 Нацiональна
двадцятка
03.40 Досвiд

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

11.45
12.00
13.05
18.00
18.10
19.00
20.00
20.30
20.50
21.00
23.00
02.00

апокалiпсиса»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Т/с «На шляху до
серця»
Новини
Т/с «На шляху до
серця»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Подробицi. Неформат
Д/ф «Уся правда про
Вангу»
Велика полiтика
Т/с «Остання
репродукцiя»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Дiзнавач»
12.35 Анекдоти по-

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Мультфiльм
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»

12.45 Неймовiрнi
перегони-2
13.45 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3

14.45
15.45
16.45
17.10

Не бреши менi-3

19.30
20.15
22.00
01.20
02.55
04.20
05.10

ТСН

Сiмейнi мелодрами-2
ТСН. Особливе
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Вечiрнiй Київ

12.45
12.55
13.00
13.15
14.25
16.35
18.45
19.25
19.30
20.15
22.10
23.20

Х/ф «2012»
Д/ф «Дiм»
Т/с «Полiцiя Гаваїв-2»
Т/с «Слiдаки»
ТСН

01.35
01.40
02.35
02.55
03.30

українськи
Факти. День
Спорт
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiквiдацiя»
Т/с «Дiзнавач»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiквiдацiя»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Iноземець-2.
Чорний свiтанок»
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Офiс»
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ
05.30 Чужi помилки
06.15 Х/ф «Солодка жiнка»
08.00 Х/ф «Шукаю
наречену без
приданого»

05.55

Ще одна версія
казки про Попелюшку, цього
разу – у різдвяному антуражі.
Молода вродлива самотня мати
нарешті зустрічає принца своєї
мрії, але на шляху до щастя постає несподівана
перешкода у вигляді... її найкращої подруги.

10.10 Х/ф «Принцеса та
жебрачка»

18.10 Вiкна-Новини
18.20 Х/ф «Вечори на

20.00
22.00
22.40
23.35
00.45
02.20
02.30
03.50

НОВИЙ
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Т/с «Як я

хуторi поблизу
Диканьки (Нiч перед
Рiздвом)»
Танцюють усi!-5
Вiкна-Новини
Танцюють усi!-5.
Пiдсумки
голосування
ВусоЛапоХвiст
Х/ф «Канiкули
кохання»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Давнiй
знайомий»
Нiчний ефiр

06.40
06.45
07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00

10.00
13.25
13.30
14.25
14.40
14.45
15.40
15.45
16.50

17.55
19.00
19.15
19.35
20.00
22.15
01.20
01.40
01.50
03.30
05.15
05.30

познайомився з
вашою мамою»
Очевидець. Смiшно
до болю
Пiдйом
Очевидець. Смiшно
до болю
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Злюки бобри»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Молодята»
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Х/ф «Кейт i Лео»
Україна чудес-2
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Серцеїдки»
Українцi. Вiра
Майстер музи
Вiр менi

НТН
05.50 Х/ф «Вiд Бугу до

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Єфросинiя.

08.30, 16.45, 19.00, 03.25

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.25 Ранок з Україною
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Бiднi

Вiсли»

Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Марш
12.00
12.25
14.40
17.00
19.30
23.20
01.40
03.55
04.25

Турецького-2»
Т/с «Детективи»
Т/с «Авантюристка»
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Псевдонiм
«Албанець-2»
Х/ф «Стомленi
сонцем-2.
Предстояння»
Х/ф «Оскаженiлий
автобус»
Х/ф «Дежа вю»
Речовий доказ
Агенти впливу

ТЕТ
08.50 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
11.50 Богиня шопiнгу
12.25 Косметичний ремонт
12.50 Гарячi мамусi
13.30, 18.25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14.35 Дайош молодьож!
15.25 Вайфайтери
16.00 Одна за всiх
16.35 У ТЕТа тато!
17.00 Досвiдос
17.40, 20.50 Вiталька
21.20 Шури-Мури
22.00 Веселi мамзелi
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»

Продовження»

родичi»

12.00, 04.20 Нехай говорять
15.50 Право на захист
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.15, 03.35 Подiї. Спорт
19.20, 03.40 Говорить
Україна

22.00 Т/с «Слiпа куля-3.
Агент для
спадкоємицi»
01.45 Х/ф «Охоронець
Тесс»

ФУТБОЛ
10.20 Лiга Європи УЄФА.
«Рапiд» – «Металiст»
12.15 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
13.10 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Сандерленд»
15.10 Один на один з
Гамулою
16.00 Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Пескара»
18.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Атлетико»
20.00 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
20.30 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Гетафе»
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» –
«Сельта»

СУБОТА, 22 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

21:10 «ВТЕЧА»

22:00 «ХОРОШИЙ РІК»

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

В одну мить все змінилося у
житті Євгена Вєтрова, успішного
кардіохірурга. У день підписання
найважливішого контракту трагічно гине його дружина. А сам
Вєтров стає головним підозрюваним в її смерті...

Ділок фондової біржі успадковує
виноробню у Провансі. Після
приїзду до Франції він з`ясовує,
що є люди, які претендують на
його власність. Низка подій та
відкриттів змусять його по-новому поглянути на цінності світу.

Доктор Парнас — особа, здатна
керувати видіннями інших людей. Подорожуючи світом разом
зі своєю трупою, він дає можливість глядачам шоу через чарівне
дзеркало вийти за межі реальності.

Френк Воррен, який вкрав діамантів на 25 мільйонів доларів,
потрапляє у в'язницю, де немає
ні стін, ні грат, але на кожного
ув'язненого одягнутий електронний нашийник, підключений до
нашийника іншого ув'язненого.

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.10 Свiт православ'я
06.40 7 природних чудес

05.30
08.15
09.15
10.15
11.15

09.50
11.35
12.35
17.50
18.40
19.00
19.25
19.55
20.55
21.00
21.15
21.25
22.00
22.50
23.00
23.25
23.50
01.20
01.45
02.05
02.35
03.35
04.40
05.05

00:00 «СМЕРТЕЛЬНІ ЗВ`ЯЗКИ»

1+1

ПЕРШИЙ

07.00
07.25
07.40
08.00
09.30

23:55 «УЯВЛЯРІУМ ДОКТОРА ПАРНАСА»

ICTV

України
Ера здоров'я
Кориснi поради
Олiмпiйський виклик
Шустер-Live
Школа юного
суперагента
Шустер-Live
Секрети успiху
Т/с «Москва. Три
вокзали»
В гостях у Д. Гордона
Свiт атома
Золотий гусак
Осiннiй жарт
Зiрки гумору
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Кабмiн: подiя тижня
Українська пiсня
Зiрки гумору
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Твiй голос
Ера здоров'я
Концерт П. Зiброва
Пiдсумки дня
Свiт атома
Новини за тиждень
Нащадки
ТелеАкадемiя
Околиця
Спортивна програма

Велика полiтика
Позаочi
Орел i решка
Сiмейний пес
Концерт «ВIА ГРА.
10 рокiв»
13.20 Х/ф «Двiчi в одну
рiку»
Сергій та Олена
переживають
чергову сімейну
кризу. Олена починає підозрювати чоловіка у віртуальній зраді.
Щоб повернути
його, вона виходить у чат під маскою 20-річної дівчини. Віртуальний роман загрожує розривом
сім’ї, але втруча-

1+1

06.00
06.35
07.35
08.00
09.00
10.10
10.35
11.00
12.15
12.50
14.10

22.50
00.50
01.30
03.00

народження «Iнтера»
Д/ф «Уся правда про
Вангу»
Подробицi
Х/ф «Усе в порядку,
мамо»
Глянець

Мультфiльм
Справжнi лiкарi-2
Кулiнарна академiя
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-3.
Танзанiя, Ефiопiя
Дикi та смiшнi
М/ф «Попелюшка-3.
Злi чари»
Х/ф «Джуманджi»
Випадково знайшовши настільну
гру з дивною назвою «Джуманджи», Алан Перріш, не знаючи
про її надприродні властивості,
починає грати і
на очах у здивованої подружки
переноситься у
джунглі потойбічного світу...

ється випадок...

15.20 Т/с «Спроба Вiри»
20.00 Подробицi
20.25 Концерт «День

ICTV

16.35
18.30
19.30
20.00
22.00
00.35
03.20
05.00

Вечiрнiй Київ
Розсмiши комiка
ТСН
Х/ф «Ялинки»
Х/ф «Хороший рiк»
Х/ф «2012»
Х/ф «Джуманджi»
Свiт навиворiт-3.
Танзанiя, Ефiопiя

04.45
05.20
06.10
06.40
07.20
08.55
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
13.35
15.25
17.45
18.45
19.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Iнший футбол
Козирне життя
Останнiй герой-2
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Екстрений виклик
Несекретнi файли
Спорт
Дивитися всiм!
Х/ф «Сволота»
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Шлях»
Олексій – молодий чоловік епохи важких 90-их,
коли альтернативою жебрацькому існуванню були кримінал і
наркотики. Але
замість колонії
Олексій потрапляє до «Школи
самбо», де з важких підлітків роблять чемпіонів.

21.10
23.55
00.15
02.15

НОВИЙ

05.20 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.30 Х/ф «Новорiчнi

05.40 Будинки мажорiв
09.00 М/с «Роги i Копита.
09.35

пригоди Машi
та Вiтi»

07.50 Караоке на Майданi
08.50 Снiданок
з Ю. Висоцькою

09.00 Їмо вдома
10.05 ВусоЛапоХвiст
11.20 Х/ф «Вечори на

10.00
11.00
12.00
13.00
15.35
19.00

Гаррі Поттер знову з нетерпінням
чекає закінчення
канікул і початку
п’ятого навчального року в Гогвортсі. Він страждає від самотності. До того ж
Гаррі впевнений,
що Волдеморт
незабаром повернеться з небуття і знову почне сіяти зло...

хуторi поблизу
Диканьки (Нiч перед
Рiздвом)»

13.00 Зваженi та щасливi-2
16.50 Зiркове життя. Тiло як
iнтимний щоденник

17.55 Зiркове життя.
Бездiтнi за власним
бажанням

19.00
21.50
22.55

Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
Готуй
Нашi в Рашi
Прокинутися
славетним
Т/с «Татусевi дочки»
ШоумаSтгоуон.
Найкраще
Х/ф «Гаррi Поттер i
Орден Фенiкса»

Х-Фактор-3
Х/ф «Холостяка»

21.45 Х/ф «Старськi та

Х-Фактор-3
Пiдсумки

23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Уявляріум

Х/ф «Втеча»
голосування
Наша Russia
00.15 Детектор брехнi-2
Х/ф «С.С.Д»
01.15 Х/ф «Бруднi
Х/ф «Обговоренню не
танцi»
пiдлягає-2»
03.50 Х/ф «Дещо про Генрi» 03.05 Нiчний ефiр

Хатч»

02.15
03.20
04.20
04.35
05.05

доктора Парнаса»
Будинки мажорiв
Українцi. Любов
С. Параджанов.
Вiдкладена прем'єра
Птахи гнiзда Марiї
Микола Лисенко

УКРАЇНА

НТН

05.50 Легенди бандитської
Одеси
06.15 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
07.50 Т/с «Прямуючи на
пiвдень»
09.45 Залiзний Оскар
10.30 Крутi 90-тi
11.30 Спецпроект
«Караванський
стрiлець»
12.00, 23.00 Свiдок
13.00 Х/ф «Особиста
зброя»
15.00 Т/с «Оплачено
смертю»
19.00 Т/с «Павутиння-4»
00.00 Х/ф «Смертельнi
зв`язки»
02.00 Речовий доказ
04.05 Агенти впливу
05.35 Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ

06.00, 10.45 Єралаш
07.00, 09.00 Мультик з
07.40
08.00
08.35
09.25
09.45
11.45
13.55
15.00
16.00
16.40
18.50
22.00
23.00
01.05
03.20

Лунтiком
Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
М/с «Лiло i Стiч»
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Альо, директор?!
Одна за всiх
Веселi мамзелi
Х/ф «Нецiлована»
Х/ф «Армагедон»
Вiталька
Х/ф «Оселя зла»
Т/с «Ходячi мерцi»
До свiтанку

06.00, 05.10 Срiбний
апельсин

07.00, 19.00, 03.20 Подiї
07.25 М/с «Ну, постривай!»
07.35 Т/с «Iнтерни»
08.00 На валiзах
09.00 Кращий кухар на селi
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Подружжя»
13.10, 22.10 Т/с «Слiд»
15.00, 17.00, 19.20 Т/с
«Колiр черемшини»

00.00 Х/ф «Вiддiл. Страшнi
лейтенанти»

01.50, 03.35 Т/с «Слiпа
куля-3. Агент для
спадкоємицi»
ФУТБОЛ

08.15 Чемпiонат Iспанiї.
10.55
12.50
14.40
16.55
18.55
20.55
22.55

«Атлетико» –
«Сельта»
Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Гетафе»
Один на один з
Гамулою
Чемпiонат Англiї.
«Вiган» – «Арсенал»
Чемпiонат Англiї.
«Ман. Сiтi» –
«Редiнг»
Чемпiонат Iспанiї.
«Вальядолiд» –
«Барселона»
Чемпiонат Iспанiї.
«Малага» – «Реал»
Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» –
«Сарагоса»

qrjlprfpoojl
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20:00 «9 ЯРДІВ»

21:15 «СВОЛОТА»

22:00 «ЗАК ТА МІРІ ЗНІМАЮТЬ ПОРНО»

23:20 «БРЕСТСЬКА ФОРТЕЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

У дантиста Озоровські з'являється новий сусід – знаменитий кілер
з Чикаго. Цією обставиною не
забула скористатися дружина
героя: вона замовляє чоловіка
кілерові, щоб отримати гроші за
страховим полісом...

Для виконання завдання з
ув'язнення звільняється полковник Вишневецький. Колишньому
спортсменові й альпіністові доручають набрати групу з хлопчаків 14-15-ти років, сиріт, яких
ніхто ніколи не шукатиме...

Зак та Мірі зайнялися створенням порнографічного фільму
для того, щоб заробити трохи
готівки. У процесі зйомок Зак і
Мірі розуміють, що вони мають
великі й сильні почуття одне до
одного...

Фільм розповідає про оборону
Брестської фортеці, яка прийняла на себе перший удар німецько-фашистських загарбників. З
документальною точністю описуються події, що відбувалися у
перші дні війни.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10, 09.50 Крок до зiрок
06.50 Час культури
07.20 Моя земля – моя
власнiсть
07.30 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Кориснi поради
08.40 7 природних чудес
України
09.05 Золотий гусак
09.30, 03.45 Хто в домi
хазяїн?
10.30 Ближче до народу
11.00 Маю честь запросити
11.50 Фiнал Нацiонального
вiдбору на
Мiжнародний
пiсенний конкурс
«Євробачення-2013»
13.50 Шеф-кухар країни
14.45 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18.25 Дiловий свiт. Тиждень
18.55 Мелодiя двох сердець
20.30 Україна iнновацiйна
20.40, 02.00 Головний
аргумент
20.50, 01.50 Офiцiйна
хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.30 Фiнансова правда
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
23.50 Концерт П. Зiброва
02.10 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
04.05 Секрети успiху

ІНТЕР
04.20 Найрозумнiший
Найталановитіші
розумники України і Росії віком
від 12 до 15 років, пройшовши
багатоетапний
кваліфікаційний
відбір, на очах у
мільйонів глядачів завойовують
звання найбіль-

1+1
06.05 Х/ф «Моя донька, її
хлопець i я»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.10
10.35
11.00
11.25
12.55
13.30
15.00
17.35

Герої фільму –
таксист і поп-діва, бізнесмен і
актор, сноубордист і лижник,
студент і пенсіонерка, пожежник і
директорка, злодій і міліціонер,
гастарбайтер і
президент Росії.
Усі вони опиняються в переддень Нового року
у дуже непростій
ситуації.

шого ерудита.

05.45
07.05
08.00
08.35
09.35

М/ф «Лускунчик»

10.10
11.10
11.35
12.35
20.00
21.00

Недiля з «Кварталом»

М/с «Вiнкс»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Глянець
Школа лiкаря
Комаровського
«Свати» бiля плити
Весiльний розмiр
Т/с «Йду тебе шукати»
Подробицi тижня
Т/с «В очiкуваннi
кохання»

00.50 Подробицi тижня
01.35 Концерт «ВIА ГРА.
10 рокiв»

03.05 Глянець

Забава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарна академiя
Давай, до побачення
Мультфiльм
Чотири весiлля-2
Голос. Дiти
Х/ф «Ялинки»

19.30
20.15
22.30
23.45
00.30

ТСН-Тиждень
Голос. Дiти
Свiтське життя
ТСН-Тиждень
Х/ф «Секс, брехня i
вiдео»
02.30 Х/ф «Хороший рiк»
04.20 Х/ф «Моя донька, її
хлопець i я»

ICTV
05.40 Факти
06.00 Свiтанок
06.20 Квартирне питання
07.05 Анекдоти по-

07.35
08.10
09.20
09.45
10.25
10.55
11.20
11.25

українськи
Дача
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Наша Russia
Козирне життя
Iнший футбол
Спорт
Х/ф «Татусi без
шкiдливих звичок»

Алекс хоче удочерити чарівну
5-річну дівчинку
Майлі, яка живе в
Таїланді. Але за
законами цієї
країни прийомні
батьки повинні
бути офіційно зареєстрованою
подружньою парою. І тоді Алекс
наважується на
аферу...

13.50
16.00
18.45
19.45
21.15
23.20
02.15
02.30
04.05
04.25

Х/ф «Шлях»
Х/ф «Втеча»
Факти тижня
Останнiй герой-2
Х/ф «Сволота»
Х/ф «Брестська
фортеця»
Iнтерактив. Тижневик
Х/ф «Шостий
елемент»
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ
05.35 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.40 Х/ф «Недiльний тато»
08.15 Снiданок
з Ю. Висоцькою

08.25
09.45
13.45
14.45
19.00

Їмо вдома
МайстерШеф-2
Караоке на Майданi
Х-Фактор-3
Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис

21.30 Х/ф «Я бажаю тобi
себе»
Це фільм про почуття людей, їхні
мрії та бажання.
Бо часом для щастя людині не потрібен успіх чи
матеріальні блага, а достатньо
просто мати
обожнювану і кохану людину поруч, яка стане
центром усього
Всесвіту...

23.50 Х/ф «Снiг на голову»
01.45 Х/ф «Шукайте жiнку»
04.05 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.55 Будинки мажорiв
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 Будинки мажорiв
09.15 М/с «Роги i Копита.

09.55
10.15
11.20
12.20
14.25

Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
Шоу Шара
Недiльний офiс
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Кейт i Лео»
Кейт Маккей – ділова жінка XXI
сторіччя, що намагається досягти успіху в корпоративному світі.
Леопольд, III герцог Олбанський,
– чарівний холостяк із XIX сторіччя. Кожен з них
бажає знайти кохання...

17.00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Орден Фенiкса»

20.00 Х/ф «9 ярдiв»
22.00 Х/ф «Зак та Мiрi
знiмають порно»

00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф «Самотнiй Санта
шукає мiсiс Клаус»

02.00 Будинки мажорiв
02.45 ТБ про ТБ
03.15 Шануйте майстрiв
замолоду

03.40 Загублений рай
04.35 Швидкоплинний сон

НТН
06.40 Легенди бандитської
Одеси

08.05 Х/ф «Кримiнальний
талант»

11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 04.20 Агенти впливу
13.00 Т/с «Спас пiд
березами»

15.00 Т/с «Павутиння-4»
19.00 Т/с «Зворотний
вiдлiк»

23.00 Крутi 90-тi
00.00 Х/ф «Гвинт»
01.40 Х/ф «Хлопець з
Марса»

03.20 Речовий доказ
05.20 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя
ТЕТ
09.45 М/с «Лiло i Стiч»
10.10 М/ф «Покемон
назавжди»
11.55 М/ф «Горбань iз Нотр
Даму-2»
13.10 М/ф «Лiло i Стiч-2.
Велика проблема
Стiча»
14.40 Х/ф «Нецiлована»
16.50 Х/ф «Страхiтливо
гарний»
18.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.20 Одна за всiх
20.20 Вiталька
21.35 Дайош молодьож!
22.40 Веселi мамзелi
23.05 Х/ф «P.S. Я тебе
кохаю»
01.35 Альо, директор?!

УКРАЇНА
06.00, 05.30 Срiбний
апельсин

06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Охоронець
Тесс»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Подружжя»
14.10 Т/с «Слiд»
16.00, 20.00 Т/с «Колiр
черемшини»

19.00, 03.15 Подiї тижня
21.00, 22.30 Т/с «Iнтерни»
00.15 Х/ф «Четверта група»
02.30, 04.00 Т/с «Ведмежий
кут»

ФУТБОЛ
08.15 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» –
«Сарагоса»
10.25, 17.30 Street Style
10.30 Один на один з
Гамулою
11.00 Д/ф «Розтоптаний
голос»
11.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Малага» – «Реал»
15.25 Чемпiонат Англiї.
«Свонсi» – МЮ
17.55 Чемпiонат Францiї.
«Тулуза» – «Сошо»
20.00 Чемпiонат Англiї.
«Ман. Сiтi» – «Редiнг»
21.55 Чемпiонат Францiї.
«Марсель» – «СентЕтьєнн»
00.10 Чемпiонат Англiї.
«Свонсi» – МЮ
02.20 Чемпiонат Францiї.
«Тулуза» – «Сошо»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Унікальна програма українців

Чому «класичне» таксі
жовтого кольору?

Наші співвітчизники Олексій
ДУНАЄВ та Ігор ФІРЕР створили
сервіс із перетворення аудіофайлів
у текст – TranscribeMe. Програма
розшифровує звуковий ряд і ділить
його на відрізки тривалістю 10-15
секунд.

Чому при вигляді автомобіля жовтого кольору
ми відразу згадуємо таксі з американського
фільму? До речі, у наших сусідів, у Росії, рідко
фарбують таксі в жовтий колір, хоча він постійно
використовується на шашках таксі, в рекламі та
пресі. Багато хто з нас ніколи не задумувався
над тим, чому саме цей колір асоціюється з таксі.
А все розпочалося з Джона ХЕРТЦА, котрий
заснував компанію HertsCorporation з надання
автомобілів на прокат.

Влас. інф.
Ці відрізки вона надсилає транскрайберам,
які одночасно переперевіряють за машиною розшифровку тексту. Даний метод заощаджує час і
витрати, при цьому гарантує стовідсоткову якість
виконаної роботи.
Ідея сервісу у підприємців з’явилася завдяки
їхнім дружинам. 31-річний ФІРЕР одружений із
адвокатом, і їй доводиться розшифровувати велику
кількість записів. Дружина 31-річного ДУНАЄВА
займається наукою. Їй потрібно було прослуховувати великий обсяг інтерв’ю для своєї дисертації.
На початку 2011-го року чоловіки активно допомагали їм у цьому, проводячи багато годин за
ноутбуком у навушниках. Коли їм це набридло,
вони вигадали спосіб автоматизувати процес.
Першими в компанію повірили члени сімей
засновників, їхні друзі та знайомі. Спільними
зусиллями вони вклали в TranscribeMe 600 тисяч
доларів. На ці гроші компанія створила онлайнплатформу і мобільні додатки під iPhone і Android.
Сьогодні в команді проекту працюють 16
осіб. А на самій платформі – близько 3000
транскрайберов-фрілансерів
з
країн
Азії.

TranscribeMe заробляє небагато – за минулий місяць сервісом скористалося всього близько сотні
клієнтів. Основні замовники – медики, юристи,
викладачі та студенти. Ціна залежить від розміру
файла, в середньому – близько долара за хвилину аудіозапису. «Вихід на окупність запланована
на кінець 2013 року», – повідомив ДУНАЄВ. Він
каже, що зараз компанія готує сервіс до розширення. «Думаю, російську і українську мови ми
зможемо запустити вже в січні 2013 року», – припускає підприємець. Наступного року компанія
збирається додати іспанську та японську мови.
Раніше гіганти індустрії – Apple Siri і Google
Audio Transcriber – вирішували проблему розшифровки за допомогою машинної обробки. Цей
метод швидкий, дешевий, але якість – не завжди
задовільна.
Інший спосіб розшифровки аудіофайлів – це
аутсорсинг, завдання так званим транскрайберам
з Індії, Китаю та інших країн.
n

Юрій ЗАНОЗ
Як ця людина, котра виросла в
бідній сім’ї, досягла такого успіху?
Перший зароблений капітал був
отриманий Джоном від торгівлі автомобілями. Він був першим, хто
придумав оплачувати покупку нового автомобіля старою машиною
покупця. Тим самим він став обганяти своїх конкурентів. Отримані
автомобілі ХЕРТЦ перетворював на
таксі і фарбував їх у жовтий кольор.
Ним і була організована Yellow Cab
– так називалася перша організація
з надання послуг таксі в Америці.
Так чому саме жовтого кольору?
Виявляється, тоді великою попу-

лярністю користувалися автомобілі
форд чорного кольору, а жовті авто,
відповідно, дуже сильно відрізнялися від них. Саме з цієї причини
люди могли відразу визначати таксі.
Через недовгий час майже всі компанії взяли за основу жовтий колір
– як основний колір їх таксі.
Тепер він стандартний у всьому
світі.
n

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Колектив Інформагентства ДПСУ щиро
і сердечно вітає з Днем народження
провідного фахівця із зв’язків з
громадськістю та пресою Одеського
прикордонного загону ПОЧТОВУ Оксану
Олександрівну! Бажаємо міцного здоров’я,
особистого щастя, родинного благополуччя,
гарного настрою та успіхів у всіх справах і
починаннях!
Колектив відділу прикордонної
служби «Порубне» щиро й сердечно
вітає з Днем народження лейтенанта

СЕМЕНЮК Альону Володимирівну,
старшого прапорщика ГУШУЛА
Миколу Васильовича, прапорщика
БУКМИРЗА Геннадія Васильовича,
прапорщика ЛИТВИНЕНКО Наталію
Миколаївну, старшину ЗЕЛЬОНКУ
Валентину Василівну, старшого сержанта
НАГЕРНЯКА Бориса Анатолійовича,
сержанта ІЛІЩУКА Миколу Олексійовича,
службовця ЗАБОЛОТНЮКА Миколу
Андрійовича, сержанта БІЛЕЦЬКОГО
Дмитра Миколайовича!
Прийміть наші найщиріші вітання з Днем
народження! Від усього серця бажаємо
Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги,
професійних успіхів і особистих досягнень,
сімейного щастя, злагоди та добробуту у
Вашій оселі!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
ООлег
лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Черговий по номеру
Василь КЛИМЕНКО
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Марина
Фединяк
Запорізька область.
Допоможіть знайти 16-річну жительку с. Новогорівка Токмацького району
Марину Фединяк! 10 жовтня 2012 року дівчина пішла з дому та більше її не
бачили.
Прикмети дитини: виглядає на 15-16
років, приблизно 160-165см на зріст,
середньої статури; у неї овальне обличчя, темне хвилясте волосся середньої
довжини, світлі очі.
МИТЬ РОЗРЯДКИ
Ніколи не кажи: «Я помилився», краще скажи: «Треба ж, як цікаво вийшло...»
* * *
Мисливець Петро сім разів вистрелив у кабана, після чого той здох від сміху.
* * *
Охоронець у нічному клубі не пропустив
Кличка. Зате пропустив Різдво, Пасху і Зелені свята.
* * *
Шановна Оксана Іванівна, яка загубила свій паспорт в районі вул. Горького.
Щиро вітаємо Вас із призначенням на
посаду генерального директора та головного бухгалтера з правом підпису в 43
компаніях!
* * *
Дружина голосить чоловікові:
– Я була глуха і сліпа, коли виходила за тебе
заміж!
– Ось бачиш, від яких хвороб я тебе зцілив!
* * *
– Татку, а наш їжачок від старості помер?
– Звичайно, синку, був би він молодим, він
би від КамАЗу втік…

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 7600 прим. Замовлення: 27780
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

* * *
Новорічний лист Діду Морозу: “Мене звати
Миколка, мені 8 років. Зараз у нашій сім’ї
багато боргів. Подаруй нам, будь ласка,
трошки грошей. Я реально відіграюсь!”
* * *
– Любий, а що це за корова з тобою на фото?
– Сестра.
– Ой, така симпатичненька.
* * *
Зі мною перестав розмовляти психіатр,
адже я його майже переконав, що у пельменів є своя цивілізація.
* * *
Спортсмен зі стрибків у воду забув затягнути плавки, тому призового місця він не зай
няв, зате здобув приз глядацьких симпатій.
Відповіді на сканворд,
опублікований
у цьому номері:

Колектив Інформагентства ДПСУ та колеги
по роботі вітають із Днем народження
старшого офіцера відділу з питань взаємодії
із ЗМІ, забезпечення доступу до публічної
інформації та по роботі зі зверненнями
громадян старшого лейтенанта ТКАЧЕНКО
Людмилу Євдокимівну! Нехай здійсняться
усі заповітні мрії, а будь-які повороти
долі завжди відкривають лише нові обрії
майбутніх гарних і успішних перспектив!
Міцного Вам здоров’я, життєвої наснаги та
сімейного благополуччя!

