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Проблеми кримінального
характеру й досі актуальні

4

стор.

Минулий рік став для українських кордонів
рекордним, адже вперше за всю історію в установленому
порядку пропущено понад 99,3 млн. осіб. Водночас
світові тенденції щодо боротьби з контрабандою зброї,
наркотиків, торгівлею «живим товаром» залишаються
вельми актуальними. З цього ми й почали розмову
із заступником начальника Західного регіонального
управління з ОРР генерал-майором Геннадієм Шарком.

Комунікатори успіху
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Днем дільничного інспектора прикордонної служби
неофіційно вважається 12 січня. Саме цим числом
2001 року датована директива Держкомкордону, згідно
з якою в штаті застав Північно-Східного напряму
Прикордонних військ України з’явилися відділення
інспекторів прикордонної служби з визначенням
окремих повноважень і завдань. Тож які передумови
були для впровадження таких посад і якими є здобутки
ДІПСів сьогодні…
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Герої нашого часу

Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України Микола Литвин вручив
державні нагороди трьом охоронцям рубежу,
які торік проявили неабияку мужність і героїзм у
боротьбі зі злочинністю на кордоні.
ДО 90–РІЧЧЯ ЧЗПО

Програма телепередач
на 20 – 26 січня
2014 року

Спомини офіцерів-ветеранів прикордонної служби – це завжди яскраве
свідчення їхніх бойових і ратних звершень, а також особистого внеску
в охорону державних рубежів. І для кожного з них найбільш
знаковими залишаються саме роки, коли вперше молодими
лейтенантами, під надійною опікою старших товаришів, ставали
на прикордонну дозорну тропу. Саме такими і запам’яталися
вони нині генерал-лейтенанту у відставці Яворському Аркадію
Семеновичу, котрий чотири десятилітття свого життя присвятив
стор.
нелегкій, але почесній службі «зелених кашкетів».
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Державний кордон України перетнуло

1,6 млн.
осіб

354

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

55
осіб

стор.

НА ДОЗВІЛЛІ

Незабутня молодість офіцерська

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

3

>

15

з них
незаконні мігранти

Вилучено

9

од.
зброї

8-11
стор.

> 274

од.
боєприпасів

Затримано

3,3

на
млн. грн.
контрабандних товарів
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Меморандум

співробітництва
Кабінет Міністрів України
прийняв розпорядження
про підписання Протоколу
до Меморандуму про
взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом
США щодо допомоги з
правоохоронних питань.
Розроблений Адміністрацією
Держприкордонслужби
України проект Протоколу
передбачає започаткування
двох чергових проектів
міжнародної технічної
допомоги, направлених на
покращення діяльності органів і
підрозділів охорони державного
кордону, запровадження кращих
світових практик у системі
набору, роботи, підготовки
персоналу, забезпечення якісної
реалізації Концепції розвитку
ДПСУ. Варто відмітити, що
підписати зазначений Протокол
уповноважили Голову ДПСУ
генерала армії України Миколу
Литвина.
Василь ДРОЗДОВ

n Другий

за обсягом
перевезень
Міжнародний аеропорт
«Київ» (Жуляни) 2013 року
обслужив 1,838 млн пасажирів,
що в 2,13 разу більше, ніж 2012
року ( 862 тис. осіб). При цьому
пасажиропотік на міжнародних
рейсах зріс у 2,33 разу – до
1,375 млн. осіб, на внутрішніх
– на 71 % – до 464 тис. людей.
Кількість рейсів у Жулянах 2013
року збільшилася на 61,9 % – до
39530 у порівнянні з попереднім
роком. Нагадаємо, за підсумками
2012 року в Україні було три
аеропорти з пасажиропотоком
більше 1 мільйона людей
(«Бориспіль», «Сімферополь»,
«Донецьк»). 2013 року мільйонну
позначку подолали також
аеропорти «Одеса» і «Київ».
Юрій ЗАНОЗ

n Гордість нації
та флоту

Командир першого постійно
діючого морського угруповання
НАТО в операції “Океанський
щит” комодор Хенінг Амундсен
відзначив високу продуктивність
дій фрегату ВМС Збройних
Сил України “Гетьман
Сагайдачний”. У листі комодора
на ім’я командира українського
національного контингенту
контр-адмірала Андрія Тарасова
йдеться: «Ключовим моментом
під час участі в операції стало
запобігання можливому нападу
піратських човнів на цивільне
судно у районі міжнародного
рекомендованого транзитного
коридору. Екіпаж вашого корабля
провів дії відмінно, і я був
вражений високою швидкістю
реагування команди гелікоптера
та оглядової команди фрегату».
На думку Хенінга Амундсена,
фрегат став предметом гордості
для своєї нації, флоту, НАТО
та міжнародної антипіратської
коаліції.
Максим СІБУРОВ

АКТУАЛЬНО

Увага на дороги
Можна сподіватися, що в найближчому
майбутньому на дорогах України стане значно
менше ям і вибоїн, а самих автошляхів буде
більше. Адже рік лише почався, а державна
влада на найвищому рівні демонструє
неабияку налаштованість серйозно
зайнятися вирішенням питань, які стосуються
будівництва та ремонту доріг.
Олег БОЙКО

Це питання було одним із
ключових під час недавнього обговорення Президентом України Віктором Януковичом та
Віце-прем'єр-міністром Олександром Вілкулом основних аспектів соціально-економічного
розвитку України 2014 року.
Глава Держави наголосив, що
перед Урядом стоять серйоз-

ні завдання щодо будівництва
доріг як усередині населених
пунктів, так і міжміських шляхів сполучення.
Інформацією з цієї теми поділився також на своїй сторінці в
мережі Фейсбук Премєр-міністр
України Микола Азаров. «Президент України доручив Уряду
знайти 2014 року можливість
профінансувати будівництво та
ремонт місцевих доріг в обсязі
не менше 10 мільярдів гривень.
З урахуванням стану нашого до-

рожнього полотна, особливо на
місцевих дорогах, ця сума є мінімальною», – заявив очільник
Уряду. Крім того, Микола Азаров додав, що намічається великий обсяг будівництва та ремонту магістральних доріг.
Нагадаємо, що наприкінці
минулого року Президент Укра-

їни повідомив, що 2014-го в
Україні розпочнеться реалізація
програми будівництва місцевих
доріг. «Сьогодні люди не стільки
хочуть мати магістралі, скільки
хочуть мати нормальні дороги
в містах. Я за те, щоб ми 2014-й
присвятили цьому питанню», –
підкреслив Віктор Янукович. n

ДЕРЖАВНА ВЕБ–ПЕРШІСТЬ

Держкомтелерадіо України
проаналізував інформаційне
наповнення офіційних веб–
сайтів органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування
у другому півріччі 2013 року.
Примітно, що офіційний
веб–сайт Адміністрації
Держприкордонслужби
визнано найкращим.
Сергій ПОЛІЩУК

Під час моніторингу оцінювався рівень
наповнення сайтів за такими показниками, як наявність інформації (відповідно до
вимог чинного законодавства), якість розміщеної інформації (повнота, актуальність,

На верхівці
п’єдесталу

dpsu.gov.ua

доступність), динаміка оновлення. Загалом
проаналізовано 74 веб-сайти міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, а також 27 веб-сайтів місцевих органів
виконавчої влади.
За рівнем інформаційного наповнення
найкращими серед центральних органів
виконавчої влади окрім веб-сайта АДПСУ
визнано веб-сайт Державного комітету телебачення і радіомовлення України, а серед
місцевих органів виконавчої влади – офіційні веб-сайти Запорізької та Сумської ОДА.
Водночас до веб-сайтів деяких органів
виконавчої влади є зауваження щодо відсутності певних видів інформації або подання її
не в повному обсязі.

Як зауважили в Держкомтелерадіо,
трапляється і несвоєчасне оприлюднення
чи оновлення інформації та розміщення
матеріалів без зазначення дати, що не дозволяє визначити рівень їх актуальності.
Іноді має місце розташування інформації
не в логічних розділах, що ускладнює її
пошук, та не відпрацьовано роботу пошукових систем.
Варто також відзначити, що призові місця веб-сайт прикордонного відомства займає
вже не вперше. Минулого року за критеріями Інституту регіонального розвитку преси
та аналітичного моніторингу Держкомтелерадіо України веб-сайт ДПСУ також був на
верхівці п’єдесталу.
n

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Ріка підкинула свиню
Два випадки захворювання тварин на африканську
чуму свиней (АЧС) зафіксовано недавно у
прикордонному районі Луганської області. Наразі
на Луганщині, Донеччині та суміжних територіях
Російської Федерації вживаються заходи з
недопущення розповсюдження хвороби, яка
відзначається швидким поширенням та високою
летальністю серед свійських і диких свиней. Ліків
від АЧС немає, єдиний метод боротьби – безкровне
знищення поголів’я в районах спалаху.
Олег БОЙКО

Почалося усе 5 січня, коли
дільничний інспектор прикордонної служби ВПС «СтаничноЛуганське» виявив на березі ріки
Деркул труп дикого кабана. Про
це прикордонники поінформували представників ветеринарної медицини, які діагностували,
що кабан хворів на АЧС.
Тварину,
найімовірніше,
принесли води річки, фарватером якої на цій ділянці проходить кордон з Росією. Раніше
спалахи захворювання на АЧС
спостерігалися у сусідніх з Луганщиною – Воронезькій та
Ростовській областях Російсь
кої Федерації. Загалом у Росії

минулого року зафіксовано 191
випадок захворювання свиней
на АЧС.
Виявлення інфікованої тварини мобілізувало роботу усіх
органів і організацій, залучених
на боротьбу з розповсюдженням вірусу. Як повідомив на
екстреному розширеному засіданні Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при
Луганській облдержадміністрації головний держінспектор
ветмедицини області Микола
Мартиненко, вжито заходи з
недопущення
розповсюдження вірусу як серед диких, так і
свійських свиней. У радіусі 10
км оголошено карантинну зону,
куди потрапили 3 дачні ділянки
та селище Камишне. Прийняте
рішення про оплатне вилучен-

ня у місцевих жителів на забій і
переробку 110 свиней. Також визначено 150-кілометрову зону, де
здійснюється моніторинг епідситуації в дикій фауні та проводяться посилені профілактичні
заходи.
Серед іншого у мисливських
господарствах області проводиться вибірковий відстріл диких кабанів і забір матеріалів
на дослідження. Саме так було
виявлено ще одну заражену тварину.
Наразі продовжуються заходи проти розповсюдження вірусу АЧС, до яких долучаються
й прикордонники. Зокрема, Луганським загоном здійснюється

моніторинг кордону на напрямках можливої міграції диких
тварин і протидія переміщенню
м’ясопродуктів з Росії. Організовано співпрацю з відповідними взаємодіючими структурами. Пропуск автотранспорту
здійснюється лише через дизінфекційний бар’єр у міждержавних і міжнародних пунктах пропуску. Особи, які перетинають
кордон пішки, проходять через
дизкилимок. Також вирішується питання щодо покращення інженерного облаштування
кордону для кращої протидії
порушенням і недопущення неконтрольованої міграції диких
кабанів.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Герої нашого часу

n Порятунок

Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України Микола Литвин вручив
державні нагороди трьом охоронцям рубежу,
які торік проявили неабияку мужність і героїзм у
боротьбі зі злочинністю на державному кордоні.

Черговий Ялтинського
загону Морської охорони
побачив, як з набережної
міста в море впала жінка.
Прикордонники відреагували
миттєво. На місце події
тут же вислали рятувальну
групу з необхідними
засобами для порятунку.
Завдяки оперативним діям
прикордонників літню
жінку вдалося дістати з води.
Після того як фельдшером
того ж Ялтинського загону
постраждалій було надано
першу медичну допомогу,
її передали представникам
Ялтинської міської лікарні.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Указом Президента 30 листопада 2013 року інспектори
відділу прикордонної служби «Сопич» Сумського загону
старший прапорщик Усок Микола В`ячеславович і старшина
Божок Руслан Іванович, а також
інспектор відділу прикордонної
служби «Дергачі» Харківського загону прапорщик Шипіцин
Артем Олександрович нагороджені орденом «За мужність»
ІІІ ступеня.
Нагадаємо, що у ніч з 3 на 4
жовтня минулого року Микола
Усок та Руслан Божок, ризикуючи власним життям, прикрили своїми тілами терористасмертника, який привів у дію
вибуховий пристрій у пункті
пропуску «Бачівськ». Обидва
охоронці рубежу отримали важкі поранення, а зловмисник загинув на місці. Завдяки мужнім
і самовідданим діям «зелених
кашкетів» вдалося не лише не
допустити загибелі мирних громадян, а також попередити переміщення через кордон вибухівки та запобігти більш тяжким
наслідкам.
– Як керівник відомства
відзначу, що в ту трагічну ніч
вся зміна прикордонних нарядів пункту пропуску «Бачівськ»
продемонструвала високу професійність, злагодженість та
умілі дії під час надзвичайної
події. Серед багатьох уроків і
висновків, які ми зробили після
цього випадку, я хочу наголосити на основному: головна цін-

біля набережної

ність Державної прикордонної
служби – це наші люди, професіонали, які щоденно охороняють кордон і в будь-який
момент готові до самопожертви,
– наголосив генерал армії України Микола Литвин.
Крім отриманих нагород
Старшина Божок наказом від
25 грудня призначений на вищу
посаду інспектора прикордонної

Сергій ГУЗЕНКО

служби ІІ категорії – інструктора кінологічного відділення
відділу прикордонної служби
«Сопич», а старший прапорщик
Усок після прибуття з госпіталю
буде призначений на офіцерську
посаду помічника начальника
відділу прикордонної служби
«Сопич».
Окрема подяка лікарям Центрального клінічного шпиталю
Держприкордонслужби Укра
їни й Національного інституту хірургії та трансплантології
ім. О. Шалімова від дружин ге-

роїв нашого часу – Ганни Усок і
Надії Божок.
– Просимо подякувати всьому лікарському персоналу. Адже
вони відмінно себе проявили і
те, що наші чоловіки живі і перебувають у прикордонному
строю – їхня заслуга, – наголосили жінки. – З перших годин
вони робили все, щоб врятувати
життя важкопораненим прикордонникам. Тож у Державній
прикордонній службі України
можна бути впевненими, що у
надзвичайній, ризиковій ситуа-

ції тобі обов’язково прийдуть на
допомогу.
Також Микола Литвин відзначив професіоналізм прапорщика Артема Шипіцина, який
під час несення служби виявив
особисту мужність і непідкупність. Протягом минулого року
він вилучив у контрабандистів
230 одиниць культурних цінностей, 1000 таблеток препаратів
психотропної дії, більше 20 одиниць зброї та рекордну кількість
валюти – на понад 80 млн. гривень. До речі, в арсеналі Артема
є іще чотири відомчі та одна державна нагорода – медаль «За військову службу».
– Ви посіли гідне місце в історії нашого відомства разом з
видатними прикордонниками
минулого, іменами яких названо
наші кращі підрозділи, вчинками яких ми пишаємось і на яких
виховуємо свій персонал. Поки
у нашому відомстві служать такі
професійні та самовіддані люди,
громадяни України можуть бути
впевнені: кордон під надійною
охороною! – резюмував Микола
Литвин.
n

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

За командою «Збір»
Ще не встигли завершитися новорічні та різдвяні
свята, а у прикордонників, окрім службових
буднів, вже на повну кипить навчальний
процес. Зокрема, у всіх органах і підрозділах
Держприкордонслужби пройшли тактико–стройові
заняття з бойової готовності та комплексні
заняття щодо дотримання заходів безпеки, до
яких залучився весь особовий склад.

Ярослава МЕЛЬНИК

Так, у Львівському прикордонному загоні дані заходи пройшли у перші дні січня
під керівництвом тимчасово
виконуючого обов’язки начальника органу охорони кордону
підполковника Івана Чаплинського. На тактико-стройових
заняттях розглядалися питання
дій оперативно-чергової служби після отримання сигналів на
приведення у бойову готовність,
порядок оповіщення персоналу,
а також збір і екіпірування особового складу за сигналами оповіщення. Слід зазначити, що всі
підрозділи поставилися до цих
завдань досить відповідально та
злагоджено, і продемонстрували
здатність у мінімально короткі
терміни приступити до виконання бойових завдань згідно з
призначенням.
Що стосується тематики дотримання заходів безпеки під
час виконання персоналом завдань з охорони державного рубежу, то тут основну увагу було
приділено особливостям несен-

ня служби прикордонними нарядами на небезпечних ділянках
кордону, правилам поводження
зі зброєю, сигнальними пістолетами й пристроями для стрільби гумовими кулями. Детально
було проаналізовано заходи безпеки під час експлуатації автомобільної й спеціальної техніки,
виконанні розвантажувальнонавантажувальних робіт та іншої
господарської діяльності.
Окрім того, на заняттях розглядалися й питання безпечного використання інженернотехнічних
засобів
охорони
кордону та засобів зв’язку й автоматизації. Не залишилися поза
увагою учасників занять і вимоги
пожежної безпеки в підрозділах
кордону та дії військовослужбовців з надання першої невідкладної допомоги при отриманні
різного роду травм і ушкоджень.
За результатами занять кращий вишкіл продемонстрували інженерно-технічний відділ управління прикордонного
загону, відділи прикордонної
служби «Львів-аеропорт», «Павловичі», «Пархоменкове», а також мобільна прикордонна застава «Львів».
n

n Видворення
і пологи…

«Зелені кашкети» відділу
прикордонної служби
«Салаші», маючи інформацію
про можливий незаконний
перетин державного кордону,
зупинили автомобіль «Фіат
Скудо». У авто перебувало
четверо громадян Йорданії
– чоловік, вагітна жінка та
двоє дівчаток. Як виявилося
згодом, йорданська сім’я
прибувши до України
законним шляхом мала намір
потрапити в одну із країн
ЄС. Але вже нелегально.
Склавши стосовно дорослих
громадян протоколи
про адміністративне
правопорушення, та після
розгляду справи у суді
«подорожуючих» мали
відправити до Києва для
подальшого видворення.
Однак під час очікування
потягу у йорданської
жінки почалися пологи,
прикордонники викликали
швидку допомогу. Вже
незабаром в одому з
пологових будинків міста
Львова вона народила
хлопчика.
Ярослава МЕЛЬНИК

n Тютюнець

для ксерокса
У ході спільних дій
прикордонників Луцького та
Котовського загонів, а також
співробітників МВС вдалося
завадити спробі контрабанди
значної кількості тютюнових
виробів. Отож, у Рівненській
області прикордонники
та співробітники міліції
зупинили автомобіль
«МАН», яким керував наш
співвітчизник. Він рухався
з Одеси до Волинської
області. Вантажний відсік
було опломбовано печаткою
фірми вантажовідправника.
За документами
вантажівкою везли папір для
ксерокопіювання. Однак після
огляду вантажу в кузові було
знайдено 533 ящики сигарет
білоруського виробництва
без акцизу. Загалом в ящиках
знаходилося більше 265 тисяч
пачок тютюнових виробів.
Людмила ТКАЧЕНКО
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Проблеми кримінального
характеру й досі актуальні
Минулий рік став для українських кордонів рекордним, адже вперше за всю історію
в установленому порядку пропущено понад 99,3 млн. осіб. Не став виключенням
і рік, що настав. Наприклад, на західному кордоні у новорічні та різдвяні свята
кількість бажаючих мандрувати збільшилася на 15%. Водночас питання безпеки
та відповідальності ніхто не знімає. Адже світові тенденції щодо боротьби з
контрабандою зброї, наркотиків, торгівлею «живим товаром» залишаються вельми
актуальними. З цього ми й почали розмову із заступником начальника Західного
регіонального управління Державної прикордонної служби України з оперативно–
розшукової роботи генерал–майором Геннадієм Шарком.

Інтерв’ю вів
Андрій КУЧЕРОВ

– Товаришу генерале, західний
кордон держави має свої особливості, адже на цій ділянці Україна
межує з країнами Євросоюзу. І наприклад, проблема протидії незаконній міграції завжди була актуальною.
– Так, оперативна обстановка на нашій ділянці відповідальності має динамічний характер.
І проблема незаконної міграції не знята з порядку денного.
Аналіз обстановки та результати
оперативно-службової діяльності свідчать про те, що ця протиправна діяльність є основною
загрозою на західному кордоні й
тенденцій до зменшення міграційного тиску не вбачається.
У цьому плані хотів би навести приклад, який демонструє
злагодженість дій правоохоронних органів у протидії незаконній
міграції. Мова йдеться про припинення діяльності організованої групи на каналі незаконного
переправлення громадян Грузії на
великоберезнянському напрямку.
Це угруповання спробувало закріпитись у закарпатському регіоні й
протягом кількох місяців, в чотирьох випадках на ділянці відділу
прикордонної служби «Великий
Березний», за спробу порушення
кордону було затримано 15 громадян Грузії.
На протидію даному каналу
оперативно-розшуковим
відділом Чопського загону проведено комплекс оперативнорозшукових заходів, у ході яких
встановлено, що організація незаконних переправ здійснюється
з Івано-Франківська. Було отримано інформацію, що в цьому
регіоні діє добре відпрацьована
система по утриманню та доставці
незаконних мігрантів до кордону.
Після налагодження плідної взаємодії з представниками
УСБУ у Івано-Франківській області та відкриття двох досудових
розслідувань, в результаті спільно розробленого задуму в селищі

Великий Березний затримано
учасника злочинної групи при
спробі організації чергового порушення державного кордону. В
подальшому, на підставі зібраних
доказів в Івано-Франківську затримано організатора та ще одного
спільника. Як наслідок, всіх учасників організованої групи затримано та притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 332
(Незаконне переправлення осіб
через державний кордон України)
Кримінального кодексу України.
Загалом у результаті проведеної роботи на протидію незаконній міграції виявлено 40 злочинних груп у складі 102 осіб,
припинено діяльність 24-х груп
загальною чисельністю 60 осіб.
Слідчими підрозділами правоохоронних органів розпочато 55 кримінальних проваджень за ст. 332
Кримінального кодексу, а вироками судів засуджено 42 особи.
– Які завдання стояли перед
оперативно-розшуковими органами регіонального управління минулого року?
– Я б виділив чотири напрями, які назвав би пріоритетними
у нашій діяльності. По-перше, це
протидія організованій злочинності на кордоні; по-друге, організація нашої роботи відповідно
до вимог нового Кримінальнопроцесуального законодавства;
по-третє, запобігання втягуванню оперативного складу в протиправну діяльність і налагодження
дієвої взаємодії з іншими правоохоронними органами України та
прикордонними службами суміжних країн.
– Геннадію Олександровичу, наведіть, будь ласка, один з останніх
наочних прикладів спільної роботи з
зарубіжними колегами.
– Об’єднуючи це запитання
з розглянутою вище відповіддю
стосовно протидії незаконній міграції, хотів би навести досить резонансний і показовий приклад.
У квітні 2013 року в рамках
реалізації оперативної інформації
на ділянці відділу прикордонної
служби «Шегині» Мостиського
прикордонного загону затримано

громадянина Німеччини, який
супроводжував двох громадян
Сирії. Останні, до речі, були студентами Запорізької державної
інженерної академії. Як пізніше
з’ясувалося, вони мали мету
– незаконно потрапити
на
територію
Польщі,
а
далі переїхати до Західної Європи.
Враховуючи наявну у нас
інформацію, ми оперативно поінформували суміжну сторону, а
саме представників Бещадського відділу Прикордонної варти
Польщі. Як результат, останніми
затримано двох пособників, які
повинні були зустріти вищезазначену групу незаконних мігрантів.
Даних осіб притягнуто до кримінальної відповідальності на території Польщі.
Що стосується нашої роботи, то за результатами матеріалів
оперативного
документування
та якісного збору доказової бази
в рамках кримінального провадження вироком суду громадянина Німеччини, організатора
даного каналу, визнано винним у

ративні підрозділи Західного регіонального управління в цілому
успішно справляються із завданнями виявлення кримінальних
правопорушень та виконання доручень слідчих.
Так, протягом минулого року
виявлено та припинено близько
500 спроб здійснення кримінальних правопорушень. Отримано
понад 2000 доручень від органів
досудового розслідування, які
виконувались якісно та своєчасно.
– У засобах масової інформації
дуже популярні повідомлення щодо
нетрадиційних підходів до спроб
переміщення контрабанди. Заради
наживи у хід ідуть різноманітні
хитрощі. Як з такими явищами борються прикордонники?
– Так, заради «сірого» прибутку контрабандисти готові на все.
Але й ми вживаємо відповідних
ефективних заходів. У результаті
протягом минулого року ми дискредитували 4 групи осіб, які використовували малі літальні апарати для протиправної діяльності
на ділянках всіх загонів регіонального управління. Відкрито кримінальні провадження і тривають
слідчі дії.

скоєнні злочину, передбаченого
частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та призначено йому покарання у вигляді
позбавлення волі строком на 7
років з конфіскацією майна.
– Товаришу генерале, минуло
трохи більше року з початку дії
на території України нового Кримінального процесуального законодавства. Адаптація до нових умов
пройшла успішно?
– Цьому питанню ми приділяли минулого року особливу увагу.
Недарма серед основних завдань
2013 року ми вбачали реалізацію
практичної роботи відповідно
до вимог нового Кримінального
процесуального законодавства.
Сьогодні можна сказати, що опе-

Хотів
би
відмітити
оперативно-розшукові
відділи
Чопського та Мостиського загонів. На протидію економічній
контрабанді нашим персоналом
викрито схеми незаконного переміщення товарів під виглядом
поштових відправлень. Таким чином вилучено брендового одягу
та взуття на загальну суму понад
6 млн. гривень.
Нашим персоналом також попереджено спроби незаконного
переміщення товарів через кордон України за схемою «перер
ваного транзиту» та «часткового
декларування товарів».
Водночас одним із основних
елементів, що впливає на розвиток обстановки, залишається

незаконне переміщення тютюнових виробів до країн ЄС.
Так, оперативно-розшуковим
відділом Мостиського прикордонного загону не допущено незаконне переміщення тютюнових
виробів серед вантажу лісоматеріалів. Розпочато два досудових
розслідування за ст. 364 Кримінального кодексу України щодо
можливого зловживання службовим становищем працівниками
митниці, а також за ст. 204 того ж
Кодексу – за махінації з підакцизними товарами.
– Для західного кордону проблема наркотрафіку і надалі залишається актуальною?
– Так, і про це свідчать результати. Ми запобігли семи спробам
незаконного переміщення через
пункти пропуску партій амфетаміну, гашишу, марихуани та
опіумного маку. За матеріалами
оперативно-розшукових відділів
прикордонних загонів винесено
обвинувачувальні вироки стосовно дев’яти осіб.
А оперативниками Чернівецького загону доведено до логічного
завершення комплекс заходів по
дискредитації каналу незаконного переміщення важких наркотиків шляхом затримання організатора та відкриттям кримінального
провадження.
– Які Ви вбачаєте пріоритети
у своїй діяльності у новому, 2014
році?
– Виходячи із аналізу та загроз, наші зусилля будуть направлені на протидію транскордонній
організованій злочинності на
кордоні, пов’язаній із безпековими складовими, незаконною
міграцією, торгівлею людьми та
наркотрафіком. Інший напрям
– це цілеспрямоване проведення
заходів щодо виявлення терористичних проявів на державному
кордоні України, а також осіб,
які розшукуються, за причетність
до терористичної діяльності.
Ми продовжимо ефективну
співпрацю з правоохоронними
органами, органами прокуратури
України й суміжних держав щодо
виконання завдань оперативнорозшукової діяльності та кримінального провадження.
Особливу увагу ми приділятимемо додержанню конституційних прав і свобод людини при
здійсненні
оперативно-розшукової діяльності й законних інтересів учасників досудового розслідування.
Також ми й надалі проводитимемо системні практичні заходи
щодо попередження та недопущення втягування оперативного
складу в протиправну діяльність.
– Дякую за змістовні відповіді. n
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Уперше питання про необхідність організації цілеспрямованої роботи з жителями
прикордоння у СРСР було
поставлено наприкінці вісімдесятих років минулого
століття. Тоді, після демократичних змін у країні,
«залізна завіса» почала
вже поволі спадати, та
стало ясно, що старі підходи до охорони кордону теж
доведеться змінювати.
Тому
в порядку експерименту
до
штатів застав Західного прикордонного округу
було
введено
посади помічників начальника по
роботі з місцевим
населенням.
Головним завданням нових
посадовців стало саме
залучення
мешканців
прикордонних
районів д о
більш активної участі в охороні
кордону.
Новація виявилася вдалою.
Тому після здобуття Україною незалежності, коли керівництвом
Прикордонних
військ України переглядалися військові методи охорони
держрубежів, такі посади було
введено й на новостворених
українських кордонах. А 12 січня 2001 року відповідно до директиви Держкомкордону до
штатів прикордонних застав
Північно-Східного
напряму
Прикордонних військ України
вперше було введено відділення інспекторів прикордонної
служби з визначенням окремих
повноважень і завдань. Тому
саме 12 січня вважається Днем
дільничного інспектора.
Першим документом, що
регламентував службову діяльність цих відділень, була Тимчасова інструкція про організацію діяльності підрозділів
інспекторів прикордонної служби (інспекторів прикордонної
служби) Прикордонних військ
України, затверджена наказом
Голови Держкомкордону України – Командувача Прикордонних військ України від 2 березня
2001 року.
Відповідно до зазначеної інструкції свою службову діяльність інспекторський склад мав
здійснювати на гласній основі,
опираючись на довіру та широ-

ку підтримку місцевого населення, трудових колективів і в
постійній взаємодії з місцевими
органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, дільничними інспекто-

прикордонної служби України,
затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби
від 30 жовтня 2003 року.
18 грудня того ж року питання взаємодії між дільничними інспекторами прикордонної
служби та міліції було врегульовано спільним наказом
Адміністрації
Держприкордонслужби та Міністерства внутрішніх справ
України.
Наступний
етап
становлення інституту
дільничних інспекторів відбувся 2006
року з впровадженням
Концепції

служби та опрацьовано методичні рекомендації з питань роботи
з громадськими формуваннями. Також поки що у тестовому
режимі почала функціонувати
підсистема ГАРТ-3П «Контроль
несення служби прикордонних
нарядів і дільничних інспекторів».
16 квітня 2008 року в «прикордонних шерифів» з’явився
свій особливий атрибут – номерний відомчий службовий
нагрудний знак для носіння на
форменому одязі під час виконання службових обов’язків.
Підготовка персоналу на посади дільничних інспекторів відбувається на курсах підвищення

Комунікатори успіху
Зрозуміло, що будь–яку справу завжди найкраще робитимуть професіонали,
тобто люди, озброєні специфічними знаннями та уміннями. І охорона кордону
не є в цьому виключенням. Тож прикордонник повинен не лише власними діями
забезпечити недоторканність рубежів своєї країни, але й чітко знати, де й коли їх
необхідно застосувати. При цьому можливості постійної присутності правоохоронців
безпосередньо на «передньому краї» немає. Тож необхідно мати помічників, які
посприяють тому, щоб зусилля вартових державної межі були спрямовані саме
туди, де вони зараз найбільше потрібні. Тому результат прикордонної служби
безпосередньо залежить від стосунків із місцевим населенням.

рами органів внутрішніх справ і
громадськими формуваннями з
охорони державного кордону.
За кожним інспектором відділення закріплялася ділянка
(сектор) відповідальності, які,
як правило, окреслювалися
межами території однієї сільської (селищної) Ради.
Із часом виникло питання
щодо опрацювання постійного
керівного документа. Ним стала
Інструкція з організації службової діяльності інспекторів прикордонної служби Державної

розвитку Держприкордонслужби України на період до 2015
року та створенням чотирирівневої системи управління.
Організаційно
одним
із
основних структурних підрозділів
у відділах прикордонної служби
було визначено відділення дільничних інспекторів прикордонної служби, яке безпосередньо
виконувало завдання з охорони
державного кордону, виявлення,
припинення та запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням, протидію яким
законодавством віднесено до
компетенції відомства, роботи з
громадськими формуваннями з
охорони громадського порядку і
державного кордону та місцевим
населенням.
Сьогодні основним регламентуючим документом є Інструкція з організації службової
діяльності дільничних інспекторів, затверджена наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 5 жовтня 2007 року.
При цьому напрацювання
нормативної бази не припиняється. Так, 2013 року створено
механізм співпраці дільничних
інспекторів із оперуповноваженими відділів прикордонної

кваліфікації на базі Національної академії та Навчального
центру відомства. Важливо, що
минулого року розпочато окреме навчання на цих курсах начальників відділень, а для самих
інспекторів введено нову програму.
З 2003 року для підвищення
рівня професіоналізму та формування рейтингу інспекторського
складу у відомстві запроваджено
трирівневі змагання дільничних
інспекторів.
Щороку всіма органами
управління
Держприкордонслужби проводиться системна
робота з нарощування потенціалу дільничних інспекторів.
Головним результатом цього
можна вважати запровадження принципово нової моделі їх
службової діяльності, яка пройшла випробування на ділянці
Котовського прикордонного загону та поступово поширюється
в інших органах охорони кордону Південного регіонального
управління.
З нагоди 10-ої річниці створення цього інституту рішенням Колегії прикордонного
відомства 2011 рік було визначено роком дільничного інспек-

тора прикордонної служби, у
зв’язку з чим проведено низку
заходів, спрямованих на удосконалення службової діяльності представників цієї категорії, підвищення їх статусу,
стану кадрового, фінансового та
матеріально-технічного забезпечення.
Підсумовуючи
результати
минулого року, керівництво та
Колегія прикордонного відомства відзначають, що інститут
дільничних інспекторів прикордонної служби займає провідне
місце в загальній системі охорони державного кордону України. Саме вони стали надійною
з’єднувальною ланкою підрозділів охорони кордону з мешканцями прикордоння у формуванні високого рівня довіри до
прикордонників і налаштування
найбільш свідомих громадян до
участі в забезпеченні національної безпеки на державному кордоні.
Внесок дільничних інспекторів у загальні результати
оперативно-службової діяльності підрозділів охорони кордону
2013 року становить від 20 до 60
відсотків. Суттєве нарощування
– на 12 відсотків – спостерігається у сфері протидії незаконній міграції, що в цілому у відомстві складає 29 відсотків (2012
рік – 17). 38 відсотків складають
показники з питань незаконного перетину кордону та 52 відсотки – випадки попередження
незаконного переміщення товарів через кордон поза пунктами
пропуску.
Торік дільничними інспекторами затримано понад 10 тисяч порушників законодавства
України з прикордонних питань,
в тому числі 236 незаконних мігрантів, припинено у 521 випадку незаконне переміщення через
державний кордон поза пунктами пропуску товарів на суму
6 мільйонів 375 тисяч гривень,
вилучено 17 одиниць зброї, 115
штук боєприпасів, 14,6 кілометрів браконьєрських сіток і 106
незаконних знарядь лову риби,
накладено штрафів на суму
близько 2 мільйонів гривень.
Успіхи «прикордонних шерифів» гідно відзначені керівництвом нашого відомства.
Так, протягом 10 останніх років
кращим дільничним інспекторам Головою Служби вручено
24 автомобілі, 4 мотоцикли, 3
квадрацикли, 112 відомчих відзнак і медалей, 34 цінні подарунки, 235 заохочувальних грамот і подяк.
n
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Незабутня молодість офіцерська
Для кожного офіцера–прикордонника найбільш пам’ятний той час, коли
вперше молодим лейтенантом, під надійною опікою старших товаришів,
ставав на дозорну тропу. Саме про ці роки розповідає нині генерал–лейтенант
у відставці Яворський Аркадій Семенович.
Генерал-лейтенант у відставці Аркадій ЯВОРСЬКИЙ

Після закінчення з відзнакою Московського вищого
прикордонного командного училища 1971 року я отримав призначення в Червонопрапорний Західний прикордонний округ, а конкретно – у Львівський прикордонний
загін на посаду замполіта 8-ої прикордонної застави «Морозовичі». Її особовий склад охороняв ділянку державного кордону протяжністю близько 25 кілометрів по річці
Західний Буг. Сусіди: праворуч – 7 прикордонна застава
ім. Героя СРСР сержанта Василя Петрова, зліва – 9 прикордонна застава ім. Героя СРСР лейтенанта Олексія Лопатіна. У червні 1941 р. рясною кров'ю прикордонників
були политі берег річки та прикордонна смуга і на ділянці
нашої 8-ої прикордонної застави. Її захисники загинули
майже повністю, до кінця і з честю виконавши свій військовий обов'язок.
Привітно, але стримано і строго зустрів мене начальник застави капітан Іван Рудасьов, призваний у прикордонні війська за партнабором. Старшина застави старший
сержант строкової служби Петро Пархоменко показав, де
я мав жити, а на бойовому розрахунку мене представили
особовому складу. У наступні 3–4 тижні, окрім знайомства з підлеглими, проведення занять, виховної роботи і
дій за обстановкою, вивчав ділянку застави по лінії кордону й тилу. Перші кроки дозорними стежками робив під
керівництвом начальника застави і тільки в пішому порядку. За один вихід – по 20–30 кілометрів.
Капітан Рудасьов не мав достатньої прикордонної
освіти (тільки екстернат 3 місяці), але за плечима у нього були строкова служба у флоті, інститут, мав хорошу
посаду та квартиру в обласному центрі. Однак події на
о. Даманський зробили його прикордонником. З великим
бажанням і наполегливістю, простодушністю й прискіп
ливістю, він вводив мене на посаду. Раніше 1-2-ої години
ночі ми із застави не йшли.
Практичне виконання всього комплексу завдань, що
стояли перед заставою, не завжди відповідали моїм теоретичним знанням. Дійсність була більш багатогранною,
складною, що не завжди вкладалася в канони теорії. Служба вимагала швидко засвоювати прикордонну науку, уміло
поєднувати теорію з практикою, реальними особливостями ділянки, що охороняється, та можливостями застави.
Капітана Рудасьова я та особовий склад поважали, а
старші начальники й колеги за посадою називали його
трудягою або «орачем» кордону. Мені, молодому офіцерові, пощастило, що потрапив на початку своєї служби
саме у такі руки! За кілька місяців у начальника застави
загострилася стара хвороба і він надовго вибув з ладу, а я
фактично став начальником застави.
На цій заставі в квітні 1972 р. у нас з дружиною Тетяною народився син Сергій. До слова: дочка Алла з'явилася

на світ 1979 р. – вже далеко від України, в смт. Провидіння
на ділянці Чукотського прикордонного загону. Та перед
цим я продовжував на західному кордоні практичні курси
«удосконалення молодого офіцера». І, мабуть, непогано, бо в червні 1972 року був призначений начальником
12 прикордонної застави «Угнів» того ж Львівського загону. Застава входила в окружний Рава-Руський напрямок можливого руху порушників кордону (НМРПК), а її
сухопутна ділянка мала протяжність близько 20 кілометрів. Радувало те, що на заставі був замполіт і досвідчений
старшина надстрокової служби, а тривогу викликало недостатнє технічне прикриття. Система сигналізації С-250
відслужила встановлені терміни й не давала можливості
ефективно здійснювати дистанційний контроль. З перших днів свого командування довелося мені відчути увесь
тягар персональної відповідальності за службово-бойову
діяльність застави – від організації охорони кордону до
військового господарства, роботи з сім'ями підлеглих і
налагодження тісних контактів з місцевими органами
влади.
Мені пощастило вдруге. Охорона Рава-Руського напрямку можливого руху порушників кордону була під
особистим контролем начальника прикордонного загону
полковника Лимонова Павла Олексійовича. Фронтовик,
орденоносець, займаючи до цього посаду заступника начальника штабу Тихоокеанського прикордонокругу, він
був одним із керівників угруповання «зелених кашкетів»
в період загострення обстановки і бойових дій у районі
о. Даманський. Незважаючи на високе звання і більш ніж
50-літній досвід служби в Прикордонних військах, Павло Олексійович по кордону ходив пішки. Це давало йому
можливість бачити те, чого не завжди вгледиш із машини.
Він швидко розбирався в стані справ на заставі, відзначав
усе позитивне, а також вказував на недоліки в моїй роботі. Не давав «спуску» ні в чому, навчав, що в командира
підрозділу не може бути більш і менш важливих напрямків. Пам’ятними були його слова, що хорошому начальнику застави завжди не вистачає 2-3 години, щоб виконати все заплановане на добу та 1-2-ох солдатів, щоб план
охорони кордону вселяв упевненість у прийнятому рішенні. Він був строгим, вимогливим, але справедливим,
тож користувався незаперечним авторитетом у підлеглих
і старших начальників. Таким був мій перший командир
прикордонного загону.
Наприкінці 1972 року начальником військ Західного прикордонного округу був призначений генераллейтенант Лавриненко Микола Васильович. В історії
ЧЗПО почався новий, дуже значущий період розвитку.
Складність обстановки, велика кількість спроб порушення кордону визначили необхідність значного посилення
його охорони на всіх напрямках, особливо в інженернотехнічному облаштуванні.
У 1972–1975 роки все це повною мірою торкнулося і застави, якою я командував. Реальністю став тезис

ВІЗИТНА КАРТКА
Народився 14 листопада 1949 року в селі Довжанка Красноокнянського району Одеської області.
Закінчив Московське вище прикордонне училище КДБ при Раді Міністрів СРСР (1971) р.), факультет прикордонних військ Військової академії імені М.В. Фрунзе (1978 р.). Службу починав
в Червонопрапорному Західному прикордонному
окрузі. Потім служив у Тихоокеанському та Камчатському прикордонних округах, в Управлінні штабу Прикордонних військ СРСР, у Східному
та Північно-Західному напрямах Прикордонних
військ України. 2001 – 2003 роки – командувач
Південного напряму Прикордонних військ України (начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України).
Нагороджений орденами і медалями СРСР,
України та Польщі.
про те, що прикордонна застава – «основний підрозділ,
центр зосередження усієї роботи по охороні державного
кордону». У ньому я мужнів, гартувався, набирався досвіду та утверджувався як керівник. Застава щорічно затримувала 3–5 порушників кордону, була серед кращих у
загоні. Мене нагородили медаллю «За відзнаку в охороні
державного кордону СРСР» і я отримав право вступати
у військову академію ім. М.В. Фрунзе на факультет прикордонних військ.
Перші чотири роки офіцерської служби, що розпочалася в Червонопрапорному Західному прикордонному
окрузі, стали для мене справжньою школою, основою і
своєрідною путівкою у всю подальшу 40-річну службу з
охорони державних рубежів.
n

ШАНА НАЩАДКІВ

Радість зайвою не буває
Передноворічні поздоровлення, подарунки, вітальні
листівки з Новим роком і Різдвом Христовим від
імені командування й усього особового складу
Львівського прикордонного загону отримали
ветерани та члени їхніх родин.

Володимир ЧАМАРА

Таким чином нинішні правоохоронці у зелених кашкетах
вшанували офіцерів у відставці –
Михайла Сьомкіна, Володимира
Галицького, В`ячеслава Бєлова,
Олексія Рибакіна, Миколу Булгакова, Михайла Тютюнника,
Євгена Абросімова, Льва Козуліна, старших прапорщиків у відставці – Салмана Муршудова,
Івана Солдатіхіна, Володимира
Сітькова, прапорщика у відставці Миколу Мігляса, старшину
Марію Савіну, сержанта Дмитра
Зубкова, а також вдів ветеранів
– Марію Долженко, Галину Кисільову, Єлизавету Романову, Олену
Кулебякіну та Наталію Плавшук.
З неприхованими почуттями
приємної несподіванки та слізьми радості за проявлену до них
увагу від «зелених кашкетів» ве-

терани висловлювали вдячність
і свої щирі побажання всім прикордонникам. Особливо багато
вдячних снів було висловлено на
адресу начальника прикордонного загону полковника Олександра Адамчука та його першого заступника – начальника
штабу підполковника Івана Чап
лінського, які вперше започаткували таку добру справу. Адже
до цього ветеранів вітали лише з
нагоди всенародних і професійних свят. Щоб привітати вдома та
ще й із врученням святкових подарунків – це, як засвідчили колишні охоронці рубежу, у їхньому
загоні відбулося вперше.
Сивочолі ветерани кордону
та їхні дружини заслуговують такої поваги. Вони гідно пройшли
свій службовий шлях з бойовими подругами, які були надійним тилом прикордонників під
час лихоліття Великої Вітчизняної війни, так і в повоєнні роки.

Мужньо перенесли вони розлуку
зі своїми чоловіками і в період
тривалих відряджень на неоголошену війну в Афганістані. Виховували дітей, працювали з надією
на краще життя… Тож, хто, як не
вони заслужили не тільки уважне
ставлення до них нинішнього покоління «зелених кашкетів», але
й шану людської спільноти.
Та сьогоднішні літні подружжя ветеранів найчастіше потерпають від недостачі спілкування як зі своїми вже дорослими
дітьми та внуками, так і з тими,
хто нині продовжує нести естафету старшого покоління прикордонників. Тому передсвятковий неочікуваний візит до них,
організований спільно з Радою
ветеранської організації для відвідання ветеранів з погіршеним
станом здоров’я, став для них
приємною і радісною несподіванкою. А радість, як мовиться,
зайвою не буває.
n
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Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю
в Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2014 році
Захід,
що проводитиметься у рамках
консультацій з громадськістю

1.

Про хід виконання постанови КМУ
від 23.04.2012 № 353 «Про збільшення
розміру пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Засідання за круглим столом
між керівництвом Держприкордонслужби
України, Громадською радою при Адміністрації
Держприкордонслужби України та ветеранською організацією Держприкордонслужби
України

Січень
2014 року

Особи, звільнені з військової служби, та деякі інші
особи

Фінансово-економічний департамент.
Організація та проведення консультацій: Мирончук В.М. (начальник відділу з питань методології пенсійного забезпечення Фінансово-економічного департаменту
АДПСУ, (044)-527-62-05)

2.

Про стан підготовки та проведення
заходів щодо святкування 90-ої річниці Червонопрапорного Західного
прикордонного округу та заходів до
25-ої річниці виводу військ з Афганістану та участі членів Громадської ради
при АДПСУ в цих заходах

Засідання за круглим столом
між керівництвом Держприкордонслужби
України, Громадською радою при Адміністрації
Держприкордонслужби України та ветеранською організацією Держприкордонслужби
України

Січеньлютий
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України,
пенсіонери, ветерани ДПСУ
та члени їхніх сімей

Департамент по роботі з персоналом.
Організація та проведення консультацій: Демків С.П. (заступник директора
Департаменту персоналу – начальник управління по роботі з персоналом АДПСУ,
(044) 527-84-70)

3.

Виконання колективних договорів та
ведення соціального діалогу в Державній прикордонній службі України

Засідання за круглим столом у режимі відеоконференції між керівництвом Держприкордонслужби України, профспілкою Держприкордонслужби України

Щокварталу
2014 року
(остання
середа)

Працівники Держприкордонслужби України

Департамент по роботі з персоналом. Організація та проведення консультацій:
Демків С.П. (заступник директора Департаменту персоналу – начальник управління по роботі з персоналом АДПСУ, (044) 527-84-70)
Профспілка Держприкордонслужби. Організація та проведення консультацій: Птиця А.М. (голова Об’єднаної профспілки Держприкордонслужби, (044) 527-64-38)

4.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
виключну(морську) економічну зону»
(щодо вдосконалення провадження
у справах про порушення законодавства про виключну (морську)
економічну зону)»

Оприлюднення проекту для обговорення на
сайті «Громадянське суспільство і влада» (www.
civic.kmu.gov.ua)
Засідання за круглим столом між керівництвом
ДПСУ, Громадською радою при АДПСУ та
ветеранською організацією Держприкордонслужби України

Січень
2014 року

Широкий загал

Міжнародно-правовий департамент. Управління правового забезпечення АДПСУ.
Організація та проведення консультацій: Середній В.В. (начальник відділу правового забезпечення оперативно-службової діяльності управління правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту АДПСУ, (044) 527-64-42)
Філоненко О.В. (головний спеціаліст відділу правового забезпечення оперативнослужбової діяльності управління правового забезпечення Міжнародно-правового
департаменту АДПСУ, (044) 527-64-42)

5.

Стан реалізації вимог наказу АДПСУ
від 11 грудня 2012 року № 1065 «Про
затвердження Інструкції про порядок
надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я ДПСУ»

Засідання за круглим столом (виїзне засідання в
Центральному клінічному госпіталі ДПСУ) між
керівництвом ДПСУ, Громадською радою при
АДПСУ та ветеранською організацією ДПСУ

4 лютого
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України,
пенсіонери, ветерани Держ
прикордонслужби України
та члени їхніх сімей

Департамент матеріально-технічного забезпечення. Управління охорони здоров'я.
Організація та проведення консультацій: Міщук І.М. (начальник лікувальнопрофілактичного відділу управління охорони здоров'я Департаменту матеріальнотехнічного забезпечення АДПСУ, (044) 527-64-47).
Начальник Центрального клінічного госпіталю ДПСУ, (044) 527-77-07)

6.

Про порядок координації діяльності
Державної прикордонної служби
України з Міністерством внутрішніх
справ України

Засідання за круглим столом між керівництвом
Держприкордонслужби України, Громадською
радою при АДПСУ та ветеранською організацією Держприкордонслужби України

Лютий,
Червень,
Жовтень
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України,
пенсіонери, ветерани Держ
прикордонслужби України

Департамент охорони державного кордону.
Організація та проведення консультацій: Цевельов О.Є. (заступник начальника
управління планування, оборонної, мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів АДПСУ, (044) 527-62-78, e-mail: OCzeveljov@pvu.gov.ua)

7.

Судово-експертне забезпечення
діяльності органів ДПСУ, інших правоохоронних органів із запобігання,
виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень у
сфері охорони державного кордону.
Інформаційно-довідкове забезпечення перевірки паспортних документів
органів охорони державного кордону

Засідання за круглим столом між керівництвом
Держприкордонслужби України, Громадською
радою при Адміністрації Держприкордонслужби України та ветеранською організацією
Держприкордонслужби України

19 березня
2014 року

Широкий загал

Головний експертно-криміналістичний центр ДПСУ.
Організація та проведення консультацій: Силкін О.С. (заступник начальника центру – начальник відділу технічної експертизи документів, (044) 527-62-03, e-mail:
OSylkin@pvu.gov.ua)

8.

Про стан фінансування Державної
прикордонної служби України в 2014
році

Засідання за круглим столом між керівництвом
ДПСУ, Громадською радою при АДПСУ та
ветеранською організацією ДПСУ

Березень
2014 року

Особовий склад ДПСУ,
пенсіонери, ветерани ДПСУ
та члени їхніх сімей,
широкий загал

Фінансово-економічний департамент.
Організація та проведення консультацій: Душко І.В. (заступник директора
Фінансово-економічного департаменту АДПСУ, (044) 527-63-89)

9.

Про проведення заходів з підготовки до 70-річчя визволення України
від фашистів, святкування річниць
Мукачівського, Чернівецького прикордонних загонів та 30-ої річниці
ЦКГ ДПСУ, залучення та участь у
цих заходах громадських організацій
ДПСУ протягом року

Засідання за круглим столом
між керівництвом Держприкордонслужби
України, Громадською радою при Адміністрації
Держприкордонслужби України та ветеранською організацією Держприкордонслужби
України

Березень
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України,
пенсіонери, ветерани Держ
прикордонслужби України
та члени їхніх сімей,
широкий загал

Департамент по роботі з персоналом.
Організація та проведення консультацій: Демків С.П. (заступник директора
Департаменту персоналу – начальник управління по роботі з персоналом АДПСУ,
(044) 527-84-70)

Засідання за круглим столом між керівництвом
ДПСУ, Громадською радою при АДПСУ та
ветеранською організацією ДПСУ

9 квітня
2014 року

Особовий склад ДПСУ,
пенсіонери, ветерани ДПСУ
та члени їхніх сімей,
широкий загал

Департамент матеріально-технічного забезпечення. Управління охорони здоров'я.
Організація та проведення консультацій: Прудніков Д.В., (старший офіцер відділу
планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту
матеріально-технічного забезпечення АДПСУ, (044) 239-84-25)

11. Публічне представлення фінансового Оприлюднення в газеті «Прикордонник
звіту за 2013 рік
України»

15 квітня
2014 року

Широкий загал

Фінансово-економічний департамент. Організація та проведення консультацій:
Душко І.В. (заступник директора Фінансово-економічного департаменту АДПСУ,
(044) 527-63-89)

12. Організація проведення медичних
оглядів декретованих категорій осіб
органів ДПСУ

Засідання за круглим столом між керівництвом
ДПСУ, профспілкою ДПСУ, Громадською
радою при АДПСУ

16 квітня
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України

Департамент матеріально-технічного забезпечення. Управління охорони здоров'я.
Організація та проведення консультацій: Ялинський А.М. (Головний державний санітарний лікар відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я
Департаменту матеріально-технічного забезпечення АДПСУ, (044) 566-86-26)

13. Про стан роботи у сфері запобігання
і протидії корупції в Державній прикордонній службі України

Засідання за круглим столом між керівництвом
ДПСУ, профспілкою ДПСУ, Громадською
радою при АДПСУ

І декада
травня
2014 року

Широкий загал

Департамент персоналу. Управління внутрішньої безпеки Департаменту персоналу АДПСУ. Організація та проведення консультацій: Хирний В.П. (начальник
оперативно-організаційного відділу управління внутрішньої безпеки Департаменту персоналу АДПСУ, (044) 527-64-01

14. Проведення заходів з питань охорони Засідання за круглим столом між керівництвом
праці та їх фінансування в Державній ДПСУ, профспілкою ДПСУ, Громадською
прикордонній службі України
радою при Адміністрації ДПСУ

Жовтень
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України,
широкий загал

Департамент персоналу. Сектор технічного нагляду та охорони праці. Організація
та проведення консультацій: Суворков І.І. (головний спеціаліст сектору технічного нагляду та охорони праці Департаменту персоналу АДПСУ, (044) 239-85-46)

15. Про стан виконання норм чинного трудового законодавства та
колективних договорів в соціальноекономічній сфері та підбиття підсумків роботи комісій, що визначені
чинними колективними договорами

Засідання за круглим столом між керівництвом
Держприкордонслужби України, профспілкою
Держприкордонслужби України

Жовтень
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України

Департамент по роботі з персоналом. Організація та проведення консультацій:
Демків С.П. (заступник директора Департаменту персоналу – начальник управління по роботі з персоналом АДПСУ, (044) 527-84-70)
Профспілка Держприкордонслужби. Організація та проведення консультацій:
Птиця А.М. (голова Об’єднаної профспілки ДПСУ, (044) 527-64-38)

16. Стан житлового забезпечення персо- Засідання за круглим столом між керівництвом
налу Державної прикордонної служби ДПСУ, профспілкою ДПСУ, Громадською
України
радою при Адміністрації ДПСУ

9 жовтня
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України

Департамент матеріально-технічного забезпечення. Організація та проведення
консультацій: Набок І.М., заступник начальника управління – начальник житловоексплуатаційного відділу управління тилового забезпечення АДПСУ, (044) 527-62-98

17. Стан та перспективи забезпечення
житлом військовослужбовців ДПСУ

Засідання за круглим столом між керівництвом
ДПСУ, профспілкою ДПСУ, Громадською
радою при Адміністрації ДПСУ

IV квартал
2014 року

Особовий склад Держприкордонслужби України

Департамент матеріально-технічного забезпечення. Управління будівництва
та інвестицій. Організація та проведення консультацій: Ярош О.В. (заступник
начальника управління будівництва та інвестицій Департаменту матеріальнотехнічного забезпечення АДПСУ, (044) 566-02-86)

18. Підбиття підсумків проведення диспансеризації персоналу та ветеранів
ДПСУ. Підбиття підсумків оздоровчого сезону 2014 року.

Засідання за круглим столом між керівництвом
ДПСУ, профспілкою ДПСУ, Громадською
радою при Адміністрації ДПСУ

4 грудня
2014 року

Особовий склад ДПСУ,
пенсіонери, ветерани ДПСУ
та члени їхніх сімей

Департамент матеріально-технічного забезпечення. Управління охорони здоров'я.
Організація та проведення консультацій: Міщук І.М. (начальник лікувальнопрофілактичного відділу управління охорони здоров'я Департаменту матеріальнотехнічного забезпечення АДПСУ, (044) 527-64-47). Черненко Г.Ф. (старший
офіцер лікувально-профілактичного відділу управління охорони здоров'я Департаменту матеріально-технічного забезпечення АДПСУ, (044) 527-64-47).

Протягом
2014 року

Особовий склад ДПСУ,
широкий загал

Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України

№

10. Організація медичного постачання
у Державній прикордонній службі
України

19. Інформування Громадської ради при Громадські слухання
АДПСУ про підготовку законопроектів та проектів нормативно-правових
актів, що готуються АДПСУ

Строк
проведення
консультацій

Соціальні групи населення
та заінтересовані сторони,
на які поширюватиметься дія
рішення, що буде прийняте за
результатами консультацій

Питання
або проект
нормативно-правового акта

Лютий
2014 року

Контактні дані особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення консультацій
(телефон, e-mail)

8

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 2, 17 січня 2014 року
ПОНЕДІЛОК, 20 СІЧНЯ 2014 РОКУ

23:40 «ЕКВІЛІБРІУМ»

01:05 «ПРОШИВКА»

02:00 «МЕРЕЖА»

02:15 «ДОРОГА НАЗАД»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

УКРАЇНА

ІНТЕР

У світі майбутнього, Лібрії, панує
суворий режим. За допомогою
препарату «Проціум» там придушуються емоції людей. Агент
Джон Престон полює на непокірних. Але одного разу сам стає
злочинцем.

Після інциденту, що забрав
життя дружини і ненародженого
сина Люка, він, втративши
пам'ять, залишається живим.
Корпорація, яка ніби-то бажає
допомогти, імплантує Люку чіп.
Однак все не так просто!...

Анджелу втягнули в змову, і тепер вона стала наступною жертвою у списку вбивць. Не тільки
вся її біографія, але й життя може
бути стертим, якщо їй не вдасться розірвати пастку, яка сплітається навколо.

Вона — фотограф, він — геофізик. Вони приїжджають у Таллінн, бродять містом, роблять
фотографії для її виставки в
Москві. А потім прощаються. Він
летить на Шпіцберген для дослідження нафти і зникає...

ПЕРШИЙ
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Нiчна

07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.55 Полiттеатр
10.25, 17.05 Т/с «Таємниця

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

студiї

старого мосту»

11.25 Нехай вам буде
кольорово!

12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.10 Т/с «Вiчний поклик»
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Книга.ua
16.15 Дорослi iгри
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
19.25 Рiздвяний вертеп в
гостях у I. Поповича
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Знак питання
21.50 Концертна програма
«Новорiчна нiч на
«Першому»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Х/ф «За щастям»
01.40 ТелеАкадемiя
02.40 Д/ф «У майстернi
Мондрiана»
03.25 Ближче до народу

12.00
12.20
13.30
14.30
15.30
18.00
18.05
19.00
20.00
20.30
23.40
01.35
02.15
03.55
04.45

фiалка»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Полуничний
рай»
Новини
Т/с «Полуничний
рай»
Судовi справи
Сiмейний
суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Друге дихання»
Т/с «Жiнки на
межi»
Т/с «Своя правда»
Х/ф «Дорога
назад»
Подробицi
Т/с «Жiнки на межi»

1+1
06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок

07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.50
12.35
16.45
17.10
19.30
20.15

22.00
23.05
23.20
01.20
03.00

04.30
05.20

з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Х/ф «Полярний
рейс»
Т/с «Степовi
дiти»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Шерлок-2.
Рейхенбахський
водоспад»
Грошi
ТСН
Х/ф «Шалене
серце»
Їхнi звичаї
Т/с «Шерлок-2.
Рейхенбахський
водоспад»
Грошi
Телемагазин

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей
05.00 Факти
05.15 Свiтанок
06.20 Т/с «Таксi»
06.40 Т/с «Леся+Рома»

СТБ
06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.35 Неймовiрна правда
про зiрок
10.05 Х/ф «Блеф»
Відомому злодієві-рецидивісту
ватажок банди
організовує втечу. Однак молодий і перевірений
шахрай плутає їм
всі плани і втікає
замість рецидивіста. Потрапивши в руки незадоволених організаторів втечі,
він змушений повернутися у
в’язницю...

Герої – креативна Леська, яка
часто говорить
дурниці під виглядом слушних
думок, і послідовний красеньчоловік Рома,
який в умінні вляпуватися в маразматичні ситуації не поступається своїй коханій.

12.00 Х/ф «Осiннiй

07.20 Т/с «Морський
08.45
09.15
12.45
13.00
18.45
19.20
20.05
22.00
23.10
01.05
02.45
03.50

патруль-2»
Факти. Ранок
Т/с «Морський
патруль-2»
Факти. День
Т/с «Морський
патруль-2»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Х/ф «Прошивка» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

вальс»

14.05 Х/ф «Iван
15.55
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
02.10
03.00
04.45

Васильович
змiнює професiю»
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Пiзні каяття»
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Загальна
терапiя-2»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10 Teen Time
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Губка Боб»
06.55 Kids'Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря

09.00
10.00
12.20
14.50
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
22.40
23.40
01.40
01.50
04.00
04.05
04.10
04.35
05.00
05.05
05.15
05.20

Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
М/с «Губка Боб»
Х/ф «10 000 рокiв до
н. е.»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Ревiзор
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Еквiлiбрiум»
Репортер
Х/ф «Адвокат
диявола» Y
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi
Подорож у втрачене
минуле
Моє серце ножами
проймає
Зона ночi
Легендарне парi
Teen Time
Пекельне побачення

УКРАЇНА
05.20 Х/ф «Кровнi зв`язки»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

НТН
05.20 Т/с «Висяки»
08.35 Агенти впливу
09.20 Х/ф «Сайд-степ»
11.25 Т/с «Двоє зi

Подiї

скриньки»

14.45 Т/с «Йду тебе шукати2»

19.00, 21.40, 02.35, 04.35
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
22.00
23.00
00.00
00.50
01.40
03.05
03.30
05.05

лiхтарiв-12»
Т/с «Призначений»
Т/с «Рей Донован»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
Т/с «Тiло як доказ-2»
Реальнi злочинцi
Речовий доказ
Правда життя

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.00, 04.15 «Єралаш»
09.50, 20.55 Країна У
10.50 Одна за всiх
12.15 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00, 19.00 Моду народу
15.50 Я права
16.45 Королева балу
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.55 Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
21.55 6 кадрiв
23.15 Дурнів+1
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 БарДак
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
02.45 Т/с «Дєтка»

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Сила Вiри»
13.10 Кохаю! Чекаю!
14.10, 17.25, 22.30 Т/с
«Слiд»

16.00, 04.15 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 05.00 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Кордон слiдчого
Савельєва»

22.00, 03.45 Подiї дня
23.20 Х/ф «Водний свiт» W
02.00 Х/ф «Мережа» Y
05.40 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40 Футбол News
10.25 Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – МЮ
12.30 Один на один з
Гамулою
13.35 Чемпiонат Бразилiї.
«Португеза» –
«Корiнтiанс»
16.00 Передмова до ЧС2002
16.25 Бразилiя – Туреччина.
ЧС-2002
18.35 Нiмеччина – США.
ЧС-2002
20.45, 03.45 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
21.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Вест
Бромвiч» –
«Евертон»
00.00 Чемпiонат Францiї.
Огляд туру

ВІВТОРОК, 21 СІЧНЯ 2014 РОКУ

22:30 «АДВОКАТ ДИЯВОЛА»

00:10 «ПРИСТРЕЛЬ ЇХ!»

00:10 «ЧУЖА ДРУЖИНА Й ЧОЛОВІК ПІД ЛІЖКОМ»

02:40 «МЕРЕХТЛИВИЙ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ПЕРШИЙ

ICTV

У Нью-Йорк на запрошення глави
великого юридичного концерну
прибуває Кевін Ломакс, молодий
адвокат. До цього він був відомий
тим, що захищав виняткових негідників, не програвши жодного
процесу.

Головний герой Сміт стає випадковим свідком божевільної перестрілки з бандитами, в якій гине
жінка. Сміт вирішує врятувати її
немовля. У результаті він вплутується в урядову змову...

Ревнивий чоловік намагається
вивести дружину на чисту воду.
Але шахрайка така хитра і
вертка, що бідний рогоносець
лише змушений просити вибачення за безпідставні підозри.

Перед поліцейським управлінням Лос-Анджелесу поставлено
завдання: знайти і знешкодити
злочинця, на рахунку якого чимало жертв. По сліду вбивці
йдуть двоє детективів: Джек
Коул та Джим Кемпбелл.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Доброго ранку,

05.30 Т/с «Жiнки на межi»
06.15 Т/с «Поки станиця

Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 17.15 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.35 Т/с «Монте-Крiсто»
11.40, 03.35 Свiтло
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Кордон держави
12.45 Шеф-кухар країни
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.00 Х/ф «Берег». 1 с.
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20, 21.45 Рiздвяний
вертеп у гостях у
I. Поповича
20.55 Офiцiйна хронiка
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Х/ф «Чужа дружина
й чоловiк пiд
лiжком»
01.40 ТелеАкадемiя
02.40 Як ваше здоров'я?
03.30, 04.50 Служба
розшуку дiтей
04.15 Хто в домi хазяїн?
04.30 Книга.ua

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.00
14.00
15.00
15.55

18.00
18.05
19.00
20.00
20.30
23.40
01.35
02.15
04.15
04.45

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Друге дихання»
Новини
Т/с «Друге
дихання»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Друге дихання»
Т/с «Жiнки
на межi»
Т/с «Своя правда»
Х/ф «Безодня» Y
Подробицi
Т/с «Жiнки на межi»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.55
11.55
12.55
13.55
14.55
15.50
16.45
17.10
19.30
20.15
22.00
23.15
23.30
00.25
02.10
03.40
05.20

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Асi»
Т/с «Next»
Т/с «Next»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пончик
Люся»
Т/с «Пончик
Люся»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Шерлок-3.
Порожнiй
катафалк»
Мiняю жiнку-5
ТСН
Т/с «Вiкiнги»
Їхнi звичаї
Т/с «Шерлок-3.
Порожнiй
катафалк»
Їхнi звичаї
Телемагазин

05.20
05.45
06.50
07.10
07.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Надзвичайнi
новини

06.20 Чужi помилки
07.05 Усе буде добре!
08.55 Неймовiрна правда
про зiрок
10.25 Х/ф «Приборкання
норовливого»
12.15 Х/ф «Жiночий день»
Якось вранці директор турагенції
Євген отримує
розпорядження
від власників бізнесу – скоротити
одну працівницю.
Якраз напередодні 8 березня.
Привід знайшовся швидко: звільнити ту, яка запізнилась. Тільки
от запізнилася
якраз та, до якої
Євген не байдужий...

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi
новини

10.10 Т/с «Лiтєйний»
12.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

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

14.45
16.45
18.45
19.20

Т/с «Шеф-2»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини

20.05 Т/с «Шеф-2»
22.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

00.10 Х/ф «Пристрель
їх!» Y

01.50 Т/с «Грозовi
ворота»

02.40 Х/ф «Мерехтли–
вий» Y

04.05 Стоп-10

НОВИЙ

14.00 Х/ф «Там, де живе
кохання»

15.55 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Пiзні каяття»
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Т/с «Загальна
терапiя-2»
03.35 Нiчний ефiр

21.00
22.00
22.25
01.50

06.10
06.15
06.20
06.55
07.00
07.35
08.00
09.00
10.00
13.25
14.55
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.35
22.30
01.25
01.35
03.30
03.35
04.25
04.30
04.45
04.50
05.00
05.15
05.20

Teen Time
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Адвокат
диявола» Y
Репортер
Х/ф «Блейд»
Зона ночi
Загублений рай
Зона ночi
Чемпiон чемпiонiв
Зона ночi
Життя в обiймах
квiтiв
Останнiй лоцман
Teen Time
Пекельне побачення

НТН

УКРАЇНА

06.05 Х/ф «Золота мiна»
08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.25, 05.10 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.50, 19.30 Т/с «Вулицi

06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

розбитих лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
22.00 Т/с «Призначений»
23.00 Т/с «Рей Донован»
00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
01.40 Т/с «Тiло як доказ-2»
02.55 Реальнi злочинцi
03.20 Речовий доказ
05.40 Правда життя
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с «Кордон

06.30
07.20
07.45
08.25

10.00, 15.40, 22.45 Футбол

Малята-твiйнята
М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.00 «Єралаш»
09.50, 19.55 Країна У
10.50, 00.25 Одна за всiх
12.15 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00, 19.00 Моду народу
15.50 Я права
16.45 Королева балу
17.55 Вiд пацанки до
панянки
21.55 6 кадрiв
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
02.45 З ночi до ранку

Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.25, 22.30
Т/с «Слiд»
слiдчого Савельєва»

12.05 Нехай говорять
16.00, 04.05 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.45 Говорить
Україна

22.00, 03.35 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
01.30 Х/ф «Водний свiт» W
05.30 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
News

10.30 Чемпiонат Англiї.

«Вест Бромвiч» –
«Евертон»
12.30, 00.00 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
13.35 Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» – «Реал»
16.00 Сенегал – Францiя.
ЧС-2002
18.00 Бразилiя – Бельгiя.
1/8 фiналу ЧС-2002
20.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
20.55 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
21.55 Live. Кубок Iталiї. 1/4
фiналу. «Рома» –
«Ювентус»
01.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» –
«Севiлья»
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22:40 «БЛЕЙД»

01:30 «ЗАПАХ ЖІНКИ»

02:15 «ЗІТКНЕННЯ З БЕЗОДНЕЮ»

02:55 «ЛАРГО ВІНЧ-2. ЗМОВА У БІРМІ»

НОВИЙ КАНАЛ

УКРАЇНА

ІНТЕР

ICTV

Блейд народився від чорношкірої
матері, вкушеної вампіром, тому
виявився істотою, яка володіє
силою вампіра, але не боїться
денного світла. Блейд виріс і став
мисливцем на вампірів, які мають
намір знищити людську расу.

На час канікул студент наймається доглядати сліпого відставника. У підполковника Слейда
важкий характер. Він змушує
юнака вирушити разом із ним у
Нью-Йорк, де збирається розважитися...

Лео Бідерман записався в астрономічний гурток, але зовсім не
тому, що його цікавить астрономія. Просто він закоханий у Сару.
Проте неймовірне відкриття про
наближення гігантської комети
зробить саме Лео.

Ларго звинувачують у злочинах
проти людства та фінансуванні
режиму бірманського генерала
Міна. Щоб дізнатися, хто стоїть
за неправдивими звинуваченнями, Ларго Вінч вирушає до Бірми...

ПЕРШИЙ
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Д/ф «Символи нашої

ІНТЕР
05.30 Т/с «Жiнки

10.00 Пряме включення з

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.00
14.00
15.00

волi»

Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.20 Т/с «Монте-Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.05, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Рояль у кущах
12.45 Знак питання
12.55 Д/ф «Таємниче мiсто
Гелон»
13.40 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Х/ф «Берег». 2 с.
17.05 Х/ф «Майор Вихор».
1 с.
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20, 01.40 Про головне
19.40 Концерт пам'ятi
Р. Кириченко. «Я
козачка твоя,
Україно!»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Концерт пам'ятi
Р. Кириченко «Я
козачка твоя,
Україно!»
22.25 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.45 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Секрети успiху
03.35, 04.55 Служба
розшуку дiтей

1+1
06.00 Служба розшуку

на межi»

06.15 Т/с «Поки станиця

15.55
18.00
18.05
19.00
20.00
20.30
23.40
01.35
02.15
04.05
04.45

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Друге дихання»
Новини
Т/с «Друге дихання»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Друге дихання»
Т/с «Жiнки на межi»
Т/с «Своя правда»
Х/ф «Зiткнення з
безоднею» Y
Подробицi
Т/с «Жiнки
на межi»

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.55
11.55
12.55
13.55
14.55
15.50
16.45
17.10
19.30
20.15
22.00
23.05
23.20

00.15
02.45
04.15
04.30
05.20

ICTV
05.15 Служба розшуку

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Асi»
Т/с «Next»
Т/с «Next»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пончик Люся»
Т/с «Пончик Люся»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Шерлок-3. Знак
трьох»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Гебрiел Бiрн
у драмi «ВIКIНГИ»,
7 серiя
Їхнi звичаї
Т/с «Шерлок-3. Знак
трьох»
ТСН
Iлюзiя безпеки
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
07.15
07.50
08.45
09.15
10.10
12.20
12.45
13.00
14.55
16.45
18.45
19.20
20.05
22.00
00.15
02.05
02.55

04.45

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Несекретнi
файли
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Карадай»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Мiй дiм – моя
фортеця»
Т/с «Грозовi
ворота»
Х/ф «Ларго
Вiнч-2. Змова у
Бiрмi» Y
Провокатор

СТБ
05.55 Чужi помилки
06.40 Чужi помилки
07.35 Усе буде добре!
09.15 Неймовiрна правда

НОВИЙ
06.10 Teen Time
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Губка Боб»
06.55 Kids'Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря

про зiрок

10.50 Х/ф «Оксамитовi
ручки»
Історія романтичних стосунків інженера Квіллера
та професійної
злодійки. Він чесний і принциповий. Вона, продовжуючи сімейні традиції, з дитячих років старанно вивчає
кримінальні науки. Одного разу
вона його пограбувала...

12.50 Х/ф «Тобi,
справжньому»

15.55 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Пiзні каяття»
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Т/с «Загальна
терапiя-2»
03.40 Нiчний ефiр

Зайцевої»

09.00 Т/с «Не родись
10.00
13.15
14.55
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.35
22.40
01.05
01.15
03.00
03.05
03.10
03.50
03.55
04.20

21.00
22.00
22.25
02.00

04.40
04.45
05.10
05.15

вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Блейд»
Репортер
Х/ф «Блейд-2»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Зiрка Вавiлова
Зона ночi
Чорний колiр
порятунку
Моя адреса –
Соловки. Не вдарте
жiнку навiть квiткою
Зона ночi
Обожнювана
Teen time
Пекельне побачення

НТН
06.10 Х/ф «Досьє на

УКРАЇНА
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.20, 04.20 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.50, 19.30 Т/с «Вулицi

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.25, 22.30

14.50, 17.00 Т/с «Зовнiшнє

12.05, 05.10 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.30 Говорить

людину в
«Мерседесi»

розбитих лiхтарiв-12»

22.00
23.00
00.00
00.50
01.40
02.50
03.20
04.50

спостереження»
Т/с «Призначений»
Т/с «Рей Донован»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
Т/с «Дев'ять»
Реальнi злочинцi
Речовий доказ
Правда життя

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.00 «Єралаш»
09.50, 20.55 Країна У
10.50, 00.25 Одна за всiх
12.15 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00, 19.00 Моду народу
15.50 Я права
16.45 Королева балу
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.55 Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
21.55 6 кадрiв
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
02.45 З ночi до ранку

Подiї

Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»

Україна

22.00, 04.00 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
01.30 Х/ф «Запах
жiнки» Y

ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» – «Астон
Вiлла»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.30, 01.00 Кубок Iталiї.
1/4 фiналу. «Рома» –
«Ювентус»
12.30 Європейський
weekend
14.05 Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру
14.45 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
15.55 Корея – Iталiя. 1/8
фiналу ЧС-2002
18.50 Швецiя – Сенегал. 1/8
фiналу ЧС-2002
21.20 Топ-матч
22.55 Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – МЮ
03.00 Footbrazil
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00:10 «ДВОЄ»

01:35 «У ДЗЕРКАЛА ДВА ОБЛИЧЧЯ»

02:15 «ЦІНА СТРАХУ»

02:50 «КРИХІТКА НА МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»

ICTV

УКРАЇНА

ІНТЕР

ICTV

Кирило та Едуард були друзями.
Вони пройшли війну і повернулися живими і неушкодженими.
Кирило став успішним бізнесменом. Едуард не зміг забути війну,
і тяжкі спогади все більше псували йому життя.

Роуз Морган, скромна і сіренька
жіночка, мріє про кохання. Грегорі Ларкін, красивий, але нуднуватий чоловік, якому жінки все
життя не дають проходу, прагне
спокійних стосунків, заснованих
на дружбі й довірі...

Терористи підривають бомбу,
гинуть люди. Підозра падає на
росіян, але аналітик ЦРУ Джек
Райан стверджує: «Росіяни не
винні!» У цей час обидві країни
вже приводять свої армії в повну
бойову готовність.

Тренер з боксу Френк переживає не найкращі часи. Через
складні стосунки з дочкою він не
дозволяв собі знаходити друзів.
Однак усе змінюється, коли в
його тренувальному залі з'являється Меггі ...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Доброго ранку,

05.30 Т/с «Жiнки

Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 16.00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.30 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Крок до зiрок
13.15 Не вiр худому кухарю
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30, 03.00 Секрети успiху
17.00 Х/ф «Майор Вихор».
2 с.
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20, 01.40 Про головне
19.40 Концертна програма
«Музика нас
з'єднала»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Надвечiр'я
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Х/ф «Одного разу
двадцять рокiв
потому»
02.00 ТелеАкадемiя
03.35 Околиця
04.15 Хто в домi хазяїн?

06.15
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.00
14.00
15.00
15.55

18.00
18.05
19.00
20.00
20.30
23.40
01.35
02.15
04.10
04.45

на межi»
Т/с «Поки станиця
спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Друге дихання»
Новини
Т/с «Друге дихання»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Друге дихання»
Т/с «Жiнки
на межi»
Т/с «Своя правда»
Х/ф «Цiна страху»
Подробицi
Т/с «Жiнки на межi»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.55
11.55
12.55
13.55
14.55
15.50
16.45
17.10
19.30
20.15

22.00
23.10
23.25
00.20
02.45

04.15
05.15

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Асi»
Т/с «Next»
Т/с «Next»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пончик Люся»
Т/с «Пончик Люся»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Шерлок-3.
Його остання
клятва»
Д/ф «Циганська
кров»
ТСН
Гебрiел Бiрн у драмi
«ВIКIНГИ», 8 серiя
Їхнi звичаї
Т/с «Шерлок-3.
Його остання
клятва»
Д/ф «Циганська
кров»
Телемагазин

05.15
05.45
06.50
07.10
07.45
08.45
09.15
10.10
12.15
12.45
13.00
14.55
16.45
18.45
19.20
20.05
22.00
00.10
02.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Двоє» Y
Т/с «Грозовi ворота»
Роту старшого
лейтенанта Дороніна відряджено на Північний
Кавказ. Командир полку доручає Дороніну
оборону перевалу Грозові ворота. Є інформація,
що туди стягуються сили бойовиків. Вони готуються завдати
удару.

02.50 Х/ф «Крихiтка на

мiльйон доларiв» Y

НОВИЙ

05.30 Дванадцятирiчний
07.00
08.50
10.20
11.15

Шерлок Холмс
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «В'язень замку
Iф»
За мотивами роману А. Дюма
«Граф МонтеКрісто». Герой
фільму Едмон
Дантес готується
до весілля з коханою дівчиною,
коли з ним трапляється неймовірне нещастя: за
безпідставним
звинуваченням
він стає в’язнем
похмурого замку
Іф...

15.55 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

06.10
06.15
06.20
06.55
07.00
07.35
08.00
09.00
10.00
13.25
14.55
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.35
22.40
00.55
01.05
02.50
02.55
03.00
03.50
03.55

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Пiзнє каяття»
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Т/с «Загальна
терапiя-2»
04.00 Нiчний ефiр

21.00
22.00
22.25
03.05

04.15
04.35
04.40
05.00
05.05
05.10
05.15

Teen Time
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Блейд-2»
Репортер
Х/ф «Блейд-3»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Навiщо
перекладати Вергiлiя
Жар-птиця
Зона ночi
Усмiшник
Зона ночі
Служба розшуку дiтей
Teen Time
Пекельне побачення

УКРАЇНА

НТН

05.20 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.20, 04.20 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.50, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»

14.50, 17.00 Т/с «Лектор»
22.00 Т/с «Призначений»
23.00 Т/с «Рей Донован»
00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
01.40
02.50
03.20
04.50
ТЕТ

на вбивцю»
Т/с «Дев'ять»
Реальнi злочинцi
Речовий доказ
Правда життя

07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.00 «Єралаш»
09.40, 20.55 Країна У
10.40, 00.25 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.50, 19.00 Моду народу
15.40 Я права
16.35 Королева балу
17.45 Вiд пацанки до
панянки
19.55 Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
21.55 6 кадрiв
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
02.45 З ночi до ранку

06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.25 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00, 22.30 Т/с
«Кордон слiдчого
Савельєва»
12.05, 04.50 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.10 Говорить
Україна
22.00, 03.40 Подiї дня
00.35 Т/с «ОСА»
01.35 Х/ф «У дзеркала два
обличчя» W
05.40 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

10.00, 15.40, 22.45 Футбол
News

10.30, 18.55 Кубок Iталiї.

1/4 фiналу. «Мiлан»/
«Спецiя» – «Удiнезе»
12.30 Чемпiонат Францiї.
Огляд туру
13.35 Кубок Iталiї. 1/4
фiналу. «Рома» –
«Ювентус»
15.55 Бразилiя –
Нiмеччина. Фiнал ЧС2002
18.15, 00.00 Свiтова гра
21.00, 05.00 Footbrazil
21.40 Вiзитiвка. «Евертон».
Чемпiонат Англiї
21.55 Live. Кубок Iталiї.
«Катанья»/«Сієна» –
«Фiорентина»
00.40 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» – «Астон
Вiлла»
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19:30 «КОНСЕРВИ»

22:00 «ШОСТИЙ ДЕНЬ»

22:40 «БЛЕЙД-3»

00:10 «РОДИЧ»

НТН

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Ігор Давидов знаходить інформацію про неймовірну авантюру
за участю генералів вищого
командного складу російської
армії, депутата Держдуми, вченого-атомника зі світовим ім'ям
та інших важливих фігур.

На початку третього тисячоліття
найсуворішим законом став
«Закон Шостого дня», який забороняв клонування людей. Але
підпільна імперія вирощує людство нового майбутнього — сонми керованих тіней.

Вампіри можуть захопити владу
над світом. Блейд — єдиний, хто
здатен запобігти страшним змінам і перешкодити перетворенню Землі на планету вампірів.
Прагнучи його зупинити, вампіри
нацьковують на нього людей...

Володимир Стрельцов після
складної операції вирушає у
відпустку в рідні краї. Тут він не
був дуже багато років, тому не
здатен відразу зрозуміти, в якій
небезпеці знаходяться його
земляки!

ПЕРШИЙ
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.30 Т/с «Жiнки

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

06.15 Т/с «Поки станиця

Україно!

на межi»

студiї
07.20 Тема дня
07.25, 07.40 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 15.50 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.30 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Вiра. Надiя. Любов
українського роду
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30, 04.15 Хто в домi
хазяїн?
16.50 Х/ф «Майор Вихор».
3 с.
18.35 Фiнансова
перспектива
19.20 Фестивал гумору
«Умора»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40, 02.50 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.10 Х/ф «Бiлявка за
рогом»
01.40 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
03.55, 04.55 Служба
розшуку дiтей

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.00
14.00
15.00
15.55
18.00
18.05
19.00
20.00
20.30
02.10
03.35

04.20
04.50

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Друге дихання»
Новини
Т/с «Друге дихання»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Земляк»
Х/ф «Ледi зникає»
Д/ф «Висоцький.
От i здiйснюється
все, що
пророкується...»
Подробицi
Слiдство вели...

1+1
06.00 ТСН
06.45 Снiданок

07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.55
11.55
12.55
13.55
14.55
15.50
16.45
17.10
19.30
20.15
22.10
00.05
00.55
03.15
04.45
05.10
05.35

ICTV
05.10 Служба розшуку

з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Асi»
Т/с «Next»
Т/с «Next»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пончик
Люся»
Т/с «Пончик
Люся»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Вечiрнiй
Київ-2013
Х/ф «Даю рiк»
Т/с «Вiкiнги»
Їхнi звичаї
Х/ф «Даю
рiк»
ТСН. Особливе
Телемагазин
ТСН

05.15
05.45
06.50
07.10
07.50
08.45
09.15
10.10
12.15
12.45
13.00
14.50
16.45
18.45
19.20
20.05
22.00
00.10
02.00
02.50
04.25

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Стоп-10
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Родич» Y
Т/с «Грозовi
ворота»
Х/ф «Справа
честi» Y
Стоп-10

СТБ
05.45 Х/ф «Американська
дочка»
07.20 Х/ф «Кардiограма
кохання»
Євген разом з
дружиною і дочкою приїжджає
на відпочинок у
невелике містечко і там знайомиться з подружжям: театральною актрисою
Вікторією та її чоловіком Вадимом. Євген навіть не підозрює,
наскільки ця зустріч змінить його життя...

09.05 Неймовiрна правда
про зiрок

10.45 Т/с «Скарлет»
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
20.00
22.00
22.25
00.00
02.55

про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Т/с «Загальна
терапiя-2»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10 Teen Time
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Губка Боб»
06.55 Kids'Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря

09.00
10.00
13.25
14.55
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.35
22.40
00.50
01.00
02.30
03.05
03.10
03.35
04.15
04.20
05.05
05.10
05.35
05.45
05.50

Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Блейд-3»
Репортер
Х/ф «13 привидiв» Y
Т/с «Пан Ам»
Зона ночi
Зима надiї
Драма на двi дiї
Зона ночi
Пiд знаком бiди
Зона ночi
Драй Хмара. Останнi
сторiнки
Зоря вечiрняя
Зона ночi
Iван Франко

НТН
05.20 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»

12.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
Т/с «Лектор»
Свiдок
Т/с «Лектор»
Свiдок
Х/ф «Консерви»
Х/ф «Шостий день»
Х/ф «Охоронець» Y
Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»
03.25 Свiдок
03.55 Реальнi злочинцi
04.25 Речовий доказ

14.50
16.45
17.00
19.00
19.30
22.00
00.10
02.00

ТЕТ
07.20 М/с «Лалалупси»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.00 «Єралаш»
09.50 Країна У
10.50, 00.25 Одна за всiх
12.15 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00 Моду народу
15.50 Я права
16.45 Королева балу
17.55 Вiд пацанки до
панянки
19.00 Iкона стилю
20.10 Х/ф «Гарфiлд»
21.40 6 кадрiв
22.25 Смiшнiше, нiж
кролики
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

УКРАЇНА
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 14.10, 17.20, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Кордон слiдчого
Савельєва»

16.00, 03.45 Критична точка
19.20, 04.30 Говорить
Україна

21.00 Iсторiя
кримiналiстики

22.00, 03.15 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
01.30 Х/ф «Раптова
смерть» Y

06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» – «Реал»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.30, 03.05 Кубок Iталiї.
«Катанья»/«Сієна» –
«Фiорентина»
12.30, 04.55 Свiтова гра
13.00 Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – МЮ
15.00, 20.35 Futbol Mundial
16.00 Передмова до ЧС2006
16.20 Хорватiя – Австралiя.
ЧС-2006
18.30 Чехiя – Гана. ЧС-2006
21.00 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
21.40 Live. Кубок Англiї.
«Арсенал» –
«Ковентрi Сiтi»
23.55 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
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20:10 «ПАРК ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»

УКРАЇНА

Багатій умовляє кількох учених
приїхати на острів, де він влаштував реліктовий парк, в якому
водяться динозаври. До відкриття залишається кілька днів, коли
чудовиська вириваються на
волю і починають діяти.

У пишненької 30-річної Каті
трагедія. Коханий виявився бабієм. 6 років, протягом яких Катя
чекала заміжжя, — нанівець!
Подруги вирішують їй допомогти — знайти вигідного нареченого через Інтернет.

Троє друзів — симпатяга Гарік,
художник Ендрю і лінгвіст Степан
— нічим не переймаються. Пригоди починаються в той момент,
коли вони разом із нареченим
(Ендрю) втікають з весілля і
опиняються в потягу.

Діна, колишня фігуристка, веде
танцювальні уроки в дитячому
будинку для розумово відсталих. Одного разу там з'являється Лада — боязка, сором'язлива і дуже талановита
дівчинка.

06.00 Пiдсумки
06.15 Х/ф «Бiлявка за

06.15 Т/с «Поки станиця

рогом»

07.50 Смiх з доставкою

16.10
17.10
17.30
17.55
20.45
20.55
21.00
21.35
22.00
22.50
23.10

00.50
01.20
01.45
02.30
03.20
04.05
05.05

00:15 «СВОЇ ДІТИ»
1+1

ІНТЕР

13.00
13.55

22:10 «ТРОЄ І СНІЖИНКА»
СТБ

ПЕРШИЙ

08.30
09.10
09.20
09.45
10.50

21:45 «НЕ ПІДГАНЯЙ КОХАННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

додому
Панянка та кулiнар
Армiя
Православний вiсник
Моменти життя
Х/ф «Нормандiя –
Неман»
Театральнi сезони
Баскетбол. ЧУ.
Суперлiга
В гостях у Д. Гордона
Український акцент
Золотий гусак
Концертна програма
«Новий рiк на
«Першому»
Слово регiонам
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Без цензури
Українська пiсня
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Гранд-шоу
М.Поплавського
«Приречений на
любов»
Смiх з доставкою
додому
Пiдсумки дня
Нащадки
Вiра. Надiя. Любов
Театральнi сезони
Надвечiр'я
М/с «Сандокан»

07.00
08.55
09.45
11.45
13.15
16.00

спить»
Х/ф «Не може бути»
Школа доктора
Комаровського
Х/ф «Життя пiсля
життя»
Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Х/ф «Мамина
любов»
Надя – маляр на
будівництві. Вона
повідомляє синові Антону, що кохає кранівника
Степана, і вони
вирішили одружитися. Підліток
вимагає, щоб мама вибирала між
ним і Степаном,
інакше він піде з
дому. Надя змушена прийняти
умови сина...

18.00 Т/с «Я буду чекати
20.00
20.30
22.30
02.00
02.30
04.45

тебе завжди»
Подробицi
Т/с «Я буду чекати
тебе завжди»
Т/с «Квiти зла»
Подробицi
Т/с «Земляк»
Д/ф «Висоцький.
Останнiй рiк»

1+1

ICTV

06.20 Свiтське життя
07.00 Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»

08.05 М/с «Король-

лев.Тiмон i Пумба»

08.30 М/с «Король08.55
09.05
09.25
10.45
12.05
13.20
14.30
18.30
19.30
20.00
22.10
00.25

лев.Тiмон i Пумба»
М/с «Енгрi бердс»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Т/с «Свати»
Т/с «Свати»
Т/с «Свати-2»
Т/с «Свати-2»
Новорiчний «Вечiрнiй
квартал» –2013
Розсмiши комiка-4
ТСН
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Троє i
Снiжинка»
Х/ф «В iм'я короля»

На тлі війни в королівстві Ехб між
зловісним Галліані та чинним королем Конредом
фермер Деймон
шукає свою викрадену дружину
Солану і попутно
мстить за смерть
свого сина, убитого воїнамизвірами Крагами.

02.30 Х/ф «Дванадцять
стiльцiв»
05.05 Телемагазин
05.20 Мультфiльм

СТБ

05.00
05.30
06.50
08.00
08.30
08.55
10.00
10.40
11.05
18.45
19.00
19.55

Факти
Свiтанок
Замоченi
Легкi грошi
Розiграш
Зiрка YouTube
Дача
Так$i
Т/с «Зустрiчна течiя»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Привiт вiд
Катюшi»
23.50 Т/с «Грозовi ворота»
03.30 Х/ф «Сказ про
Федота-стрiльця» Y
Сказ за мотивами п’єси Л. Філатова. На полі, судячи з безлічі
трупів і покинутої
зброї, була битва
(потім виявилося, що всі перепилися і попадали, де попало).
Прокидається
самодержець.
Входить Федот зі
страшного похмілля, і цар дає
йому завдання.

05.10 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.40 Х/ф «Бережiть
06.55
07.50
09.00
09.50
10.15

чоловiкiв»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
ВусоЛапоХвiст
Х/ф «Бiнго-Бонго»
Бінго-Бонго ріс
справжньою порядною мавпою:
харчувався бананами, стрибав по
деревах і кидався
ананасами в тигрів. І все б було
добре, якби Бонго не виявився
людиною, яку
знайшли антропологи і вирішили привчити до

06.45
08.10
10.00
12.00
14.10
18.00

М/с «Джуманджи»
М/с «Том i Джеррi»
Файна Юкрайна
Уральськi пельменi
Т/с «Воронiни»
М/ф «Пригоди
Тiнтiна»
20.10 Х/ф «Парк Юрського
перiоду»
22.50 Х/ф «13 привидiв» Y
Ексцентричний
лікар, помираючи, заповідає свій
будинок племіннику та його родині. Хлопець
пристрасно бажає знайти багатство, заховане десь у домі.
Незабаром нові
мешканці з`ясовують, що вони
тут не самі. 13
примар охороняють кожен куточок будинку.

цивілізації...

12.30 Танцюють усi!-6
16.05 Х/ф «Операцiя «И» та

00.45 Уже котрий день
01.50 Х/ф «Корабельiншi пригоди Шурика»

18.00 Х/ф «Бабине лiто»
21.45 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
23.50 Х/ф «Сказ про те, як
цар Петро арапа
одружив»
01.40 Х/ф «Кардiограма
кохання»
03.10 Нiчний ефiр

03.15
03.20
03.45
04.15
04.20
04.50
04.55
05.35

привид» X
Зона ночi
Благословляю i
молюся
Митрополит Дмитро
Могила
Зона ночi
Вище неба
Зона ночi
Швидкоплинний сон
М/с «Джуманджи»

УКРАЇНА

НТН

04.45 Т/с «Лектор»
07.50 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»

11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий
свiдок

13.45 Правда життя
14.15 Братан-ботан
14.45 Х/ф «Сурогатна
мати-2»

16.50 Х/ф «Шостий
день»

19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-10»

23.00 Т/с «Висяки»
02.25 Х/ф «Охоронець» Y
04.05 Речовий доказ
ТЕТ
07.55 Телепузики
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-

код»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Бiлка i Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
10.55 М/с «Мiкрополiс»
12.15 Обережно, дiти!
13.15 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
16.55, 00.45 Х/ф «Селюки з
Беверлi-Хiллз»
18.45 Х/ф «Гарфiлд»
20.05 Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
21.05 6 кадрiв
22.05 РайЦентр
23.00 Х/ф «Дитячi iгри» Y

07.00
07.10
08.10
10.00
11.00
15.00

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за сто годин
Т/с «Щастя є»
Т/с «Шлях в
порожнечу»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Шлях в
порожнечу»
21.30 Х/ф «Географ глобус
пропив» W
00.15 Х/ф «Свої дiти» W
02.00 Х/ф «Лабiринти
неправди». 1 с. Y
03.20 Подiї
03.40 Х/ф «Лабiринти
неправди». 2 с. Y
05.00 Х/ф «Географ глобус
пропив» W
ФУТБОЛ 1

09.25 Чемпiонат Iспанiї.

Передмова до туру

10.00, 16.00, 23.00 Футбол
News

10.20 Один на один з
Гамулою

11.10 Свiт Прем'єр-Лiги
11.40 Передмова до матчiв
11.50
13.55
16.25
18.55
20.55
23.30

збiрної України. ЧС2006
Саудiвська Аравiя –
Україна. ЧС-2006
Iспанiя – Францiя. 1/8
фiналу ЧС-2006
Live. Чемпiонат
Нiмеччини. «Борусiя» –
«Аугсбург»
Live. Чемпiонат Iталiї.
«Наполi» – «К'єво»
Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Валенсiя» –
«Еспаньол»
Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Гранада»

qrjlprfpoojl
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19:40 «ДЕНЬ Д»

20:00 «ЧАС ЩАСТЯ»

20:15 «КОХАННЯ ТА ГОЛУБИ»

23:30 «КОРАБЕЛЬ-ПРИВИД»

ICTV

СТБ

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

Іван, відставний майор ВДВ,
живе в лісі разом із дочкою Женею. Одного разу на його будинок здійснюється напад, під час
якого Женю викрадають. Від
Івана в обмін на життя дочки вимагають убити президента.

У розлученого професора-гінеколога — налагоджене життя холостяка: улюблена робота та колекціонування офортів. Але одного
разу в його будинок прийшла сусідка, щоб попросити прийняти
на консультацію дівчину Ганну...

Все, що потрібно для щастя, у
Василя є: будинок, господарство, любляча дружина, діти, а
ще — голуби. Любов`ю до цих
крилатих красенів сповнене
його серце. І ось трапилося Василеві з'їздити на курорт...

У віддаленій області Берингового моря команда рятувальників
знаходить уламки пасажирського лайнера. Опинившись на
борту судна, моряки зустрічаються зі страшним минулим корабля...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35, 00.50 Смiх з
доставкою додому
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 23.35 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.30 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
10.55 Крок до зiрок
11.50 Караоке для дорослих
12.40, 03.05 Як ваше
здоров'я?
13.40 Ближче до народу
14.20 В гостях у Д. Гордона
15.10 Золотий гусак
15.45 Дiловий свiт. Тиждень
16.15 Спiває О. Пекун
18.45 Українська пiсня року
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
22.00 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
02.10 Слово регiонам
02.15 Д/ф «Сiллi, архiпелаг
нарцисiв»
03.55 Надвечiр'я
05.05 М/с «Сандокан»

ІНТЕР
05.50 Х/ф «Мамина любов»
07.20 Мiжнародний

09.30
09.55
10.55
14.55
18.40

фестиваль гумору
«Юрмала»
Школа доктора
Комаровського
Орел i Решка. Назад у
СРСР
Т/с «Я буду чекати
тебе завжди»
Т/с «Горобини грона
червонi»
Х/ф «Слiпе щастя».
1 с.
Сестри Маша і
Марго завжди
погано знаходили спільну мову,
але все стало ще
складнішим, коли
між ними постав
чоловік. Маша
зустрічає своє
кохання, але її
обранець сліпий.
Марго вирішує
скористатися
цим...

1+1
06.10 М/ф «Елька»
07.40 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Король-

08.35
09.00
10.00
10.35
11.50
12.30
15.45
19.30
20.15
22.20
23.20
01.15

Кюре Доніссан
одержимий бажанням вірити в
Бога кожну мить і
помічати знаки
його присутності
в будь-якій дрібниці. Доніссан
катує себе психічно і фізично,
очікуючи страшного прозріння,
що всі ми, насправді, живемо
«під сонцем сатани».

20.00 Подробицi тижня
21.00 Х/ф «Слiпе щастя».
23.25
01.20
02.15
04.30

2 с.
Х/ф «Розплата за
кохання»
Д/ф «Я –Тализiна»
Т/с «Земляк»
Подробицi тижня

лев.Тiмон i Пумба»
М/с «Корольлев.Тiмон i Пумба»
Лотерея «Лото
«Забава»
ТСН
Мiняю жiнку-5
М/с «Маша i Ведмiдь»
Х/ф «Дванадцять
стiльцiв»
Х/ф «Темнi води»
ТСН-Тиждень
Х/ф «Кохання та
голуби»
Свiтське життя
Х/ф «Калейдоскоп
кохання»
Х/ф «Пiд сонцем
сатани»

02.55
03.40
05.00
05.30

ТСН-Тиждень
М/ф «Елька»
Мультфiльм
Телемагазин

ICTV
05.20 Факти
05.35 Свiтанок
07.00 Дача
07.30 Мульт особистостi
07.50 Дивитися усiм!
08.45 Зiрка YouTube
09.50 Козирне життя
10.20 Вам i не снилося!
11.05 Т/с «Лiсник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/ф «День Д» Y
21.30 Х/ф «Путь» Y
Олексій – молода людина епохи
важких 90-х, ко-

СТБ
06.15 Х/ф «Небезпечно для

07.50
09.00
09.50
10.45
11.45
15.15
19.00
20.00
22.05
23.55

ли альтернати-

життя!»
Їмо вдома
Усе буде смачно!
Караоке на
Майданi
Зiркове життя
Х/ф «Пiзні каяття»
Х/ф «Бабине
лiто»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Час щастя»
Х/ф «Час щастя-2»
Х/ф «Iнтер–
дiвчина» Y

вою жебрацько-

Тетяна, здавало-

му існуванню бу-

ся, зловила удачу

ли кримінал та

за хвіст. Вона

наркотики. Але

вийшла заміж за

замість колонії

шведа і виїхала

Олексій потра-

жити до чоловіка.

пляє до школи

Ніби-то збулося

самбо, де з важ-

все, про що мог-

ких підлітків роб-

ла мріяти валют-

лять чемпіонів.

на путана, що

23.40 Т/с «Привiт вiд

жила в СРСР. Але

Катюшi»

все виявилося

03.10 Х/ф «Менi не
боляче» Y
04.50 Про-Ziкаве.ua

зовсім не так легко...

02.35 Нiчний ефiр

НОВИЙ
07.45 Церква Христова
08.00 М/с «Том i Джеррi»
10.00 Файна Юкрайна
12.00 Х/ф «Три мушкетери»
14.10 М/ф «Пригоди
Тiнтiна»

16.25 Х/ф «Парк Юрського
перiоду»

19.10 Х/ф «Парк Юрського
21.35
23.30
01.20
02.25

перiоду-2»
Х/ф «Парк Юрського
перiоду-3»
Х/ф «Корабельпривид» X
Уже котрий день
Х/ф «Закони
привабливостi»
Розлучений
юрист пристрасно закохується в
розлучену жінку і
одружується з
нею. Закручується смішна карусель безглуздих
випадковостей і
фантастичних
перетворень. Однак правила тяжіння не діють
там, де немає
справжнього кохання.

03.45
03.50
04.45
04.50
05.05
05.10
05.25

Зона ночi
Семеренки
Зона ночi
Перетворення
Зона ночi
Майстер музи
Зона ночi

НТН
04.45 Т/с «Лектор»
07.55 Т/с «Таємницi

УКРАЇНА
07.00 Подiї
07.20 Х/ф «Вiлла розбрату,

слiдства-10»

11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Консерви»
15.15 Т/с «Двоє зi
скриньки-2»

19.00 Т/с «Йду тебе
шукати-2»

23.15 Жорстокий спорт.
00.10
02.00
03.50
04.30

Нокаут
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
Х/ф «Рестлер» Y
Речовий доказ
Правда життя

ТЕТ
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Бiлка i Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.00 М/ф «Школа
монстрiв. Чому
монстри
закохуються?»
11.55 Обережно, дiти!
12.20 Х/ф «У пошуках
Санта Лапуса»
14.15, 00.45- Х/ф «Вона –
чоловiк»
16.20 Країна У
18.15 Вiталька
20.05 Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
22.05 РайЦентр
23.00 Х/ф «Манкiбон» Y

09.00
10.00
11.00
15.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50
03.30
04.25

або Танець сонячного
затемнення»
Таємницi зiрок
Таємницi зiрок
Т/с «Чужi мрiї»
Т/с «Шлях в
порожнечу»
Подiї тижня
Т/с «Шлях у
порожнечу»
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Comedy Woman
Comedy Club
Х/ф «Наречена i
забобони»
Подiї тижня
Х/ф «Свої дiти» W

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
News
10.30 Аргентина – Мексика.
1/8 фiналу ЧС-2006
13.00 Вiзитiвка. «Норвiч».
Чемпiонат Англiї
13.25 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Верона» – «Рома»
15.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Кальярi» – «Мiлан»
18.00 Вiзитiвка. МЮ.
Чемпiонат Англiї
18.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини. «Гамбург»
– «Шальке»
20.30 Вiзитiвка. «Кардiфф
Сiтi». Чемпiонат Англiї
20.50 Свiт Прем'єр-Лiги
21.20 Смiшинки
21.25 Futbol Mundial
21.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Барселона» –
«Малага»
00.00 Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – «Сток Сiтi»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1

12

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 2, 17 січня 2014 року
ФОТОФАКТ

Щедрий вечір, добрий вечір!

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колектив відділу прикордонної служби
«Вилок» щиро вітає іменинників січня:
старшого лейтенанта СВАТЮКА Артема
Григоровича; старших прапорщиків –
СМЕРЮ Олексія Михайловича, ШЕЛЕВЕЯ
Андрія Васильовича; прапорщика
ПІПАША Михайла Михайловича; старшин
– БАЛОГУ Юрія Юрійовича, ВЕРЕША
Альберта Альбертовича; сержантів
– БОРНЕМІСУ Антона Антоновича,
ГУДКОВА Ігоря Михайловича; молодших
сержантів – БЮЧА Олександра
Олександровича, БАТОРІ Еріку
Йосипівну! Бажаємо міцного здоров'я,
щастя,успіхів і благополуччя! Нехай
збуваються Ваші найзаповітніші мрії!
Колектив Сімферопольського прикордонного
загону щиро та сердечно поздоровляє
офіцерів, які народилися у січні:

підполковника ІВАНОВА Олександра
Петровича; майорів – ЧАБАНА
Олексія Дмитровича та БОЛЬШАКОВА
Сергія Олександровича; капітана
САБОДИШИНА Андрія Михайловича
та молодшого лейтенанта БРЮХАНОВА
Миколу Миколайовича! Щиро
бажаємо міцного здоров’я та сімейного
благополуччя!
Колектив Донецького прикордонного
загону та відділу прикордонної служби
«Новоазовськ» щиро та сердечно вітає
начальника відділу прикордонної служби
майора ПОДОЛЯНА Олега Івановича з
народженням доньки!
Нехай донечка, немов квіточка,
Зростає симпатичною і милою!
Нехай з першого дня буде доброю,
Веселою і дуже щасливою!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

Ярослава МЕЛЬНИК

Традиційно 14 січня, на Старий новий рік, до відділу прикордонної служби
«Рава-Руська» ім. Ф. Моріна Львівського прикордонного загону з колядками,
щедрівками та вінчуваннями завітали
члени гуртка «Þні друзі прикордонни-

ків» та гуртка народного танцю «Þний
прикордонник» Рава-Руського Будинку дитячо-юнацької творчості. Правоохоронці зустріли виступ школярів надзвичайно радісно, адже він був цікавим,
веселим і по-дитячому дотепним. Відтак
по завершенню цього феєричного дійства
прикордонники не залишили маленьких
колядників без заслуженої подяки – солодощів та свіжоспечених пампухів. n

КОНКУРС ВЕРТЕПІВ

Коляда у Великих Мостах
Безсумнівно, Різдвяні свята займають почесне місце серед
найколоритніших традицій Західної України. Кінологічний
навчальний центр Державної прикордонної служби України
традиційно не залишається осторонь цих яскравих святкувань,
залучаючи до конкурсу вертепу курсантів, персонал закладу, а
також членів їхніх сімей.

від 26 грудня 2013 року №853-ОС
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ПОТЕТЕНІНУ Віктору
Анатолійовичу

прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
підполковнику ЦАРЬОВУ Юрію
Олександровичу
від 30 грудня 2013 року №865-ОС
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ІВАЩЕНКУ Віктору Євгеновичу

від 27 грудня 2013 року №860-ОС
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику КОТОВУ Михайлу
Борисовичу
по Південному регіональному
управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковнику ГУЦОЛУ Олегу Петровичу
підполковнику СТОРОЖУКУ Андрію
Анатолійовичу
по Азово-Чорноморському регіональному
управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковнику КОСІКУ Сергію
Миколайовичу
по Національній академії Державної

від 31 грудня 2013 року №872-ОС
по Національний академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
полковник
підполковнику ВОЛОБУЄВІЙ Олені
Федорівні
по Національний академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
полковник юстиції
підполковнику юстиції МОТІ Андрію
Федоровичу
Управління кадрів АДПСУ

Катя Чурсіна
Донецька область.
Допоможіть знайти
17-річну Катю Чурсіну!
Ввечері 11 серпня 2013 року дівчина пішла з дому
(м. Маріуполь) та більше її не бачили.

Нагадаємо, що торік під час Різдвяних свят у Кінологічному навчальному
центрі курсанти, персонал закладу та
члени їхніх сімей взяли участь у конкурсі вертепів. За їхніми словами захід
пройшов у щирій, веселій і добрій атмосфері. Цікаво було всім – і курсантам
зі східних регіонів України, які такого
дійства ніколи й не бачили, і місцевим
мешканцям, які змалечку звикли до переодягнутих у ангелів, царів, звіздарів, а
також чортиків та іншої “нечисті”, які
гуртом розігрували всім добре знайому
біблейську сцену про народження Ісуса
Христа.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:
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2014 року минулорічна ініціатива Кінологічного навчального центру знайшла
своє продовження. Цього разу організацією
конкурсу вертепів займався міський голова
Великих Мостів Ярослав Ройко. Шість колективів зібралися в міському народному
домі. Кожен із них продемонстрував свою
оригінальну інтерпретацію класичної біблійної історії, в якій добро перемагає зло.
Виступ маленьких і дорослих мешканців військового містечка Кінологічного
навчального центру режисував священик
Української Греко-Католицької церкви
отець Роман Возняк. Слід зазначити, що
захід не лише приніс море приємних емоцій усім присутнім, але й дав можливість
зарядитися позитивною атмосферою
Різдвяного свята і самим акторам великої
прикордонної родини.
n

Відповіді на сканворд
цього номера:

Андрій ЛУЩИК

Прикмети дівчини: виглядає на 18-19 років, 160-165 см на зріст,
худорлявої статури, фарбоване
світле волосся, світлі очі.
Одяг: чорна спортивна кофта з
білими смугами на рукавах, сіра
футболка, блакитні джинси, червоні
балетки.
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