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За правом на захист

Прикордонники часто ламають плани
зловмисників на незаконні збагачення. Тож
невдоволення від цього з боку тих, кому не
поталанило прошмигнути повз пильність охоронців
кордону, може обернутися не лише залякуванням,
але й реальною помстою. Про те, чи захищені
від такого розвитку подій ті, хто береже кордон,
пояснює начальник Окремого відділу власної
безпеки АДПСУ полковник Володимир КОНДРАТ.
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Люди – до влади,
влада – до людей

4

стор.

До громадської приймальні
ДПСУ звертаються громадяни з
найрізноманітнішими проблемами та
проханнями. Отож у сьогоднішньому
номері «ПУ» підсумовуємо роботу
громадської приймальні відомства за
минулий рік.
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Лідерський почерк
«Кучургану»

Білгород-Дністровський
прикордонний загін охороняє
понад 400 кілометрів українськомолдовського державного рубежу,
в тому числі більш як 60 кілометрів
на його придністровській ділянці.
2012-й рік засвідчив, що відділом,
який тут зміг краще протистояти
протиправній діяльності, став
ВПС «Кучурган». Саме він за
підсумками року посів перше місце
серед підрозділів охорони
кордону Південного
регіонального управління
Держприкордонслужби.

5

стор.

НА ДОЗВІЛЛІ

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ТА СВОБОДИ УКРАЇНИ

У День злуки берімося за руки

Програма телепередач

«…Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від
одної частини єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і
Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для
яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Однині
є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка».
Саме ці історичні слова 22 січня 1919 року пролунали з уст
члена Директорії Федора ШВЕЦЯ під час проголошення
стор.
Акту возз’єднання УНР і ЗУНР.

на 28 січня – 3 лютого
2013 року
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 324

Державний кордон України перетнуло

1,4 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

Затримано за незаконне
перетинання кордону

9 осіб

Складено

Вилучено

Затримано

протоколи про адміністративну
відповідальність

од.
зброї

на
тис. грн.
контрабандних товарів

144

3

228

2
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n За комуналку –
по можливостях

Уряд має намір удосконалити
систему тарифів на житловокомунальні послуги для
населення. Про це заявив
Прем’єр-міністр України
Микола АЗАРОВ. «Наші
люди сплачуватимуть тільки
обґрунтований і посильний
відповідно до їхніх доходів тариф.
Інша справа, що Уряд пропонує
частину тягаря бюджетної
компенсації різниці у тарифах
покласти на заможних», –
підкреслив Глава Уряду. Також
він додав, що соціально-вразливі
верстви й надалі отримуватимуть
субсидії на оплату житловокомунальних послуг. Планується,
що пенсіонери платитимуть за
ЖКП не більше 10% від сукупного
доходу сім'ї, а працююче
населення – не більше 15%.

n Он-лайн

торгівля
конфіскатом
З 2014 року конфісковане
майно в Україні реалізовуватимуть виключно на електронних
торгах в режимі он-лайн.
Про це повідомив міністр
юстиції України Олександр
ЛАВРИНОВИЧ. Зокрема, він
зазначив, що сьогодні конфіскат
реалізовують організації, які
виграли тендер у виконавчій
службі. Попередньо вони
зобов’язані робити повідомлення
про проведення аукціонів. Про
торги можна також дізнатися
у виконавчій службі того
населеного пункту, який цікавить
потенційного покупця. Проте, як
зазначив міністр, дана практика
вже з наступного року відійде
в минуле, оскільки практично
весь товар, що конфісковують
працівники Державної митної
служби України, планується
реалізовувати виключно на
електронних торгах.
Валентина ЛАЗАРЧУК

n 37% мереж

водопостачання
та каналізації –
аварійні
Як повідомили у
Національній комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг,
нині в середньому по Україні
37% мереж централізованого
питного водопостачання та
водовідведення знаходяться
в аварійному стані. Найбільш
критична ситуація у цьому
відношенні у комунальних
підприємствах Донецька,
Харкова, Феодосії,
Алчевська, Луганська,
Запоріжжя, Сімферополя,
Львова, Житомира, Керчі
та Дніпропетровська.
Слід зазначити, що зараз
під контролем Комісії
перебувають 134 підприємства
централізованого водопостачання
та водовідведення – ті, що
подають воду більш ніж 40 тис.
споживачів (частка ринку, що
знаходиться під державним
регулюванням складає 89%).
Влас. інф.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 33/2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 18 січня 2013 року №33/2013

Про склад Ради національної безпеки і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України
постановляю:
1. Затвердити персональний склад Ради національної безпеки і
оборони України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 6 квітня 2010 року №506 «Про
склад Ради національної безпеки і оборони України»;
Указ Президента України від 29 червня 2010 року №735 «Про
внесення зміни до Указу Президента України від 6 квітня 2010 року
№506»;
Указ Президента України від 12 листопада 2010 року №1022
«Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2010
року №506»;
Указ Президента України від 14 січня 2011 року №31 «Про вне
сення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2010 року
№506»;
Указ Президента України від 20 січня 2012 року №23 «Про вне
сення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2010 року
№506»;
Указ Президента України від 20 січня 2012 року №24 «Про вне
сення зміни до Указу Президента України від 6 квітня 2010 року
№506»;
Указ Президента України від 17 лютого 2012 року №103 «Про
внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2010 року
№506».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ		

18 січня 2013 року

СКЛАД
Ради національної безпеки і оборони України
ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович – Президент України, Голова
Ради національної безпеки і оборони України
АЗАРОВ Микола Янович – Прем’єр-міністр України
ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович – Міністр внутрішніх справ
України
ІЛЛЯШОВ Григорій Олексійович – Голова Служби зовнішньої
розвідки України
КЛЮЄВ Андрій Петрович – Секретар Ради національної
безпеки і оборони України
КОЖАРА Леонід Олександрович – Міністр закордонних
справ України
ЛАВРИНОВИЧ Олександр Володимирович – Міністр юстиції
України
ЛЕБЕДЄВ Павло Валентинович – Міністр оборони України
ЛЬОВОЧКІН Сергій Володимирович – Глава Адміністрації
Президента України
ПШОНКА Віктор Павлович – Генеральний прокурор України
(за згодою)
РИБАК Володимир Васильович – Голова Верховної Ради
України (за згодою)
СОРКІН Ігор Вячеславович – Голова Національного банку
України (за згодою)
ЯКИМЕНКО Олександр Григорович – Голова Служби
безпеки України.
Глава Адміністрації Президента України
Сергій ЛЬОВОЧКІН

ЗАКОНОТВОРЧА ІНІЦІАТИВА

Антикорупційне законодавство зазнає змін
Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері
запобігання і протидії корупції», який розробляло Міністерство юстиції на
виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.
Максим СІБУРОВ

За словами міністра юстиції Олександра
ЛАВРИНОВИЧА, проектом закону пропо
нується удосконалити законодавство у сфе
рі запобігання і протидії корупції. Зокрема,
пропонується внести зміни до Кодексу Укра
їни про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України та Закону
України «Про засади запобігання і протидії
корупції», а також редакційні зміни до Зако
нів України «Про господарські товариства»,
«Про основи національної безпеки України»
та «Про застосування амністії в Україні».
Міністр юстиції пояснив, що запропоно
вані зміни кореспондуються з рекомендація
ми, наданими Україні за результатами тре

тього раунду оцінювання нашої країни Групою
держав проти корупції (GRECO). Зокрема,
вони спрямовані на віднесення усіх корупцій
них правопорушень, пов’язаних з отриманням
неправомірної вигоди, до числа злочинів (як
це передбачено положеннями Кримінальної
конвенції про боротьбу з корупцією). Одно
часно мають бути вилучені з Кодексу України
про адміністративні правопорушення статті
1722 «Порушення обмежень щодо викорис
тання службового становища» та 1723 «Про
позиція або надання неправомірної вигоди».
Змінами встановлюється кримінальна
відповідальність за обіцянку неправомірної
вигоди, а також за прийняття пропозиції чи
обіцянки такої вигоди. До числа криміналь
но караних діянь належить надання непра
вомірної вигоди третій особі з відома служ
бової особи, яка діятиме на користь особи,

котра надаватиме таку вигоду. Змінюється
механізм звільнення від кримінальної відпо
відальності при активному хабарництві, до
пускаючи таку процедуру лише за наявності
факту вимагання неправомірної вигоди у
поєднанні з добровільним інформуванням
після її надання відповідного органу досу
дового розслідування. Крім того, встанов
люється кримінальна відповідальність за
активне та пасивне хабарництво у приватній
сфері, тобто за дії працівників підприємств,
установ, організацій, які не є службовими
особами.
n

УКРАЇНА – ЄС

У фокусі безвізових домовленостей
Комітет Європарламенту
з питань закордонних справ
дав згоду на підтримку угоди
про внесення змін до угоди
між Україною та Європейським
Союзом про спрощення
оформлення віз.

Максим СІБУРОВ

«Не можу не привітати першу пози
тивну новину нового року у відносинах
Україна – ЄС. Це відкриває шлях для ра
тифікації Європейським парламентом за
значеного документа ближчим часом”, –
наголосив посол України в ЄС Костянтин
ЄЛІСЄЄВ.
“Своїм рішенням євродепутати проде
монстрували послідовну підтримку поступо
вого запровадження безвізового режиму для
громадян України”, – додав він.
Згідно з процедурою ратифікації угоди
у Європарламенті наступним кроком має
стати розгляд угоди у Комітеті з питань
громадянських свобод, юстиції та внут
рішніх справ, після чого угоду буде вине
сено на ратифікацію у сесійну залу Євро
парламенту.

Варто зазначити, що зміни передбачають
подальше спрощення у видачі віз для журна
лістів та водіїв міжнародних вантажних і па
сажирських перевезень, а також спрощення
для технічного персоналу, що супроводжує
журналістів, близьких родичів громадян од
нієї із країн ЄС, осіб, що супроводжують тих,
хто подорожує з метою вирішення медичних
проблем, представників громадянського сус
пільства, котрі направляються для участі у
семінарах, тренінгах тощо. Водночас зміни
стосуватимуться осіб, які їдуть для участі у
міжнародних виставках, симпозіумах та се
мінарах, а також представників релігійних
організацій, які беруть участь в офіційних
транскордонних програмах співпраці ЄС.
Нові домовленості також передбачають більш
чітке визначення, кому, коли і на який період
мають видаватися багаторазові візи. При цьо
му документ передбачає можливість безвізо
вих подорожей для власників біометричних
службових паспортів на період до 90 днів. n
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ПЕРШЕ ОФІЦЕРСЬКЕ ЗВАННЯ

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

Мрія стала
реальністю

Швидко спливли три мі
сяці в академії, період очі
кування наказу. Та будні на
вчання завжди зринатимуть
у пам’яті як непересічні мо
менти. Особлива дяка ви
пускників за розуміння та
підтримку начальнику цен
тру підвищення кваліфікації
персоналу полковнику Ва
диму СОБКУ, начальнику
курсу підполковнику Едуарду
МУФТАХОВУ та всім викла
дачам за науку.

громадськості

При згадці словосполучен
ня «молодший лейтенант» ми
моволі спадають на думку слова
із пісні Ірини АЛЕГРОВОЇ про
«хлопчика молодого». Але їх аж
ніяк не можна бодай жартома
пристосувати до випускників
курсів – колишніх прапорщиків
і старших прапорщиків, бува
лих вояків, що мають за плечи
ма вищу освіту та багаторічний
досвід прикордонної служби і
знають, чого навчати молодше
покоління. Шлях до офіцер
ства в усіх видався непростим.
Тож нехай ці маленькі зірочки
на щойно отриманих погонах
стануть стартом для швидкого
офіцерського злету.
n

Діалог із мас-медіа
У прес-клубі Львова відбулася прес-конференція
начальника Львівського прикордонного загону полковника
Олександра АДАМЧУКА та начальника Мостиського
прикордонного загону полковника Аркадія КОШОНЬКА
з теми: «Особливості охорони державного кордону у
Львівській області».
України, який намагався виїха
Ярослава МЕЛЬНИК
ти до Польщі по паспорту сво
го брата-близнюка, але пильні
військовослужбовці виявили це
Під час спілкування з пред порушення за анатомічними
ставниками засобів масової ін особливостями… вух. Також на
формації вони довели резуль прес-конференції обговорюва
тати служби правоохоронців у лися питання щодо співпраці з
зелених кашкетах минулого 2012 турфірмами – подання поперед
року та розповіли про перспек ніх списків туристів.
тиви і плани на цей рік. Також
Цей досвід, набутий під час
начальники загонів і журналісти проведення Євро-2012, право
мали можливість обговорити такі охоронці зараз активно удоскона
питання, як робота пунктів про люють у роботі. Особливий інтер
пуску, протидія контрабандній ес у представників місцевих ЗМІ
діяльності та неординарні випад викликала розповідь про пер
ки затримання порушників дер спективи відкриття таких пунктів
жавного кордону.
пропуску, як Угринів–Долгобичів
Особливо вразила журналіс і Грушів–Будомеж. Обговорюва
тів розповідь про випадок, що лося і дуже актуальне питання
розповів полковник Олександр щодо непропуску дітей через дер
АДАМЧУК. Нещодавно при жавний кордон з причини нена
кордонники Львівського за лежного оформлення їхніх доку
гону затримали громадянина ментів.
n

ДУХОВНІСТЬ

Водохреща на польовому центрі
Благословення молитвою
та святою водою отримав у
день Хрещення Господнього
та Богоявлення головний
прикордонний храм науки –
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького. Це свято
у виші відзначали організовано,
з дотриманням як народних, так і
християнських традицій.
Володимир ЗАХАРЧУК

Вважається, що на Водохреща відкрива
ються небеса і вода набуває цілющих власти
востей, які зберігає протягом року, лікуючи
тілесні й духовні хвороби. У цей день вранці

біля озера, що на території Польового на
вчального центру академії, відбулося освя
чення води Протоієреєм Віталієм СКИБОЮ,

настоятелем Свято-Покровського кафед
рального собору. Після цього згідно з на
родною традицією охочі занурювалися
в ополонку, вирізану у формі хреста. У
йорданських купаннях взяв участь і рек
тор НАДПСУ генерал-лейтенант Валерій
РАЙКО. Він наголосив присутнім та охочим
стрибнути в ополонку, що той, хто цього
дня зануриться в освячену воду, наче зано
во народжується для нового кращого життя.
А щоб таке «переродження» проходило без
негативних наслідків для здоров’я на бе
резі озера було встановлено намет, в якому
бажаючі могли обігрітися біля польової піч
ки та випити гарячого чаю.
Після завершення ритуалів на березі
озера священнослужителі Покровського
кафедрального собору окропили свяченою
водою курсантів і навчальні приміщення
академії.
n

Під покровительством князя Володимира
Днями у Східне регіональне управління Держприкордонслужби були привезені для
вшанування мощі та ікона Святого Рівноапостольного князя Володимира. З цієї нагоди
прикордонники взяли участь у святому молебні, який провів голова військового відділу
Харківської єпархії Української православної церкви протоієрей Володимир.
Василь КАКАДІЙ

Варто зауважити, що хрес
титель Русі – Святий Рівно
апостольний князь Володимир
проголошений Українською пра
вославною церквою небесним по
кровителем всіх воїнів України. У
зв’язку з цим ікона з його образом

ГАРЯЧІ БУДНІ

n Пильне око

Ось, нарешті, й здійснилася така
довгоочікувана випускниками курсів підготовки
офіцерського складу при Національній академії
Держприкордонслужби подія – отримання
першого офіцерського звання «молодший
лейтенант»!
Молодший лейтенант
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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за ініціативою Голови Синодаль
ного відділу УПЦ по взаємодії зі
ЗСУ та іншими військовими фор
муваннями України архієпископа
Білоцерківського й Богуславсько
го Августина, подорожує гарнізо
нами та військовими частинами.
Мета такого «хресного ходу» –
задоволення духовно-релігійних
потреб військовослужбовців і
членів їхніх сімей.

Образ, який подорожує вій
ськовими частинами, написаний
в майстерні Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври і освя
чений у липні 2012 року Блажен
нішим Володимиром, Митропо
литом Київським і всієї України.
У Харківський гарнізон іконапокровителька прибула з Криму.
Нині вона продовжує свій «хрес
ний хід» та прямує у Чернігів. n

Про появу невідомих осіб
поблизу кордону правоохоронців
повідомили місцеві жителі. Наряд
відділу «Гута» діяв оперативно й
швидко – чотирьох чоловіків було
затримано за кілька десятків метрів
від держрубежу. Останні назвалися
громадянами Грузії. Щоправда,
жодних документів вони при
собі не мали. Під час подальшої
перевірки «мандрівники»
зізналися, що мали намір
потрапити до країн Євросоюзу.
Рішення про відповідальність
затриманих визначить суд.
Роман ПАВЛЕНКО

n Сябрам

врятували життя
Дільничний інспектор відділу
«Доманове» Луцького загону під
час перевірки державного кордону
виявив двох громадян Білорусі,
які мали явні ознаки сильного
обмороження. Прикордонники
негайно доставили їх до відділу,
надали першу медичну допомогу
та викликали карету швидкої
допомоги. Зі слів затриманих
стало відомо, що вони незаконно
прямували в Україну... до дівчат
та заблукали й почали грітися
оковитою, з якою йшли у гості.
Після одужання стосовно
правопорушників буде прийнято
відповідне правове рішення.
Фіналом походеньок стало
обмороження ніг у обох та по 3400
грн. штрафу.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

n Перерваний
drug-вояж

Прикордонники Харківського
загону спільно з митниками в
залізничному пункті пропуску
«Козача Лопань» затримали
українця, який прихопив з
собою у подорож три пакунки з
марихуаною. Інформацію про
можливу спробу переміщення
наркотиків охоронці рубежу
отримали завчасно від
співробітників СБУ. Під час
оформлення потяга «Севастополь
- Москва» на особисті речі одного
з пасажирів спрацював службовий
собака Річ. Загалом у сумці
47-річного громадянина було
близько 400 грамів наркотичної
речовини. Затриманого разом з
«травичкою» передали до СБУ.
Василь КАКАДІЙ

n Мисливський
арсенал

Вночі у пункт пропуску
«Шегині» прибув 43-річний
українець. Свій автомобіль
«Дачія» він без зайвих зволікань
спрямував на «зелений» коридор.
Проте прикордонники ініціювали
проведення поглибленого
огляду авто. У результаті – під
особистими речами водія
було виявлено 7 коробок зі
1750 мисливськими набоями
калібру 12 мм. Боєприпаси і
автомобіль вилучили й передали
працівникам митниці, а «горемисливцю» доведеться понести
відповідальність.
Віктор КАШИН
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За правом на захист
За характером служби прикордонники мають ламати чиїсь плани на незаконні
збагачення і влаштування свого життя. Тож невдоволення від цього з боку тих, кому
не поталанило прошмигнути повз пильність охоронців кордону, – цілком природне. І
може обернутися не лише залякуванням, але й реальною помстою.
Про те, чи захищені від такого розвитку подій ті, хто береже кордон,
нашому кореспонденту пояснює начальник Окремого відділу власної безпеки
Держприкордонслужби полковник Володимир КОНДРАТ.

Бесіду вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

– Володимире Феліксовичу, на
скільки спокійно можуть спати
співробітники нашої Служби, зва
жаючи на можливий натиск злов
мисників?
– Захист прикордонників
як працівників правоохоронно
го органу гарантує відповідний
закон. Тож визначений цілий
комплекс заходів, спрямованих
на нейтралізацію такої загрози.
Це насамперед стосується
тих, хто причетний до оперативно-розшукової
діяльності
та контролю за переміщенням
осіб, транспортних засобів, ван
тажів через державний кордон
України. Також під дію спеці
ального закону підпадають вій
ськовослужбовці й працівни
ки, причетні до кримінального
провадження та провадження
у справах про адміністративні
правопорушення. Окрім того,
захищаються ті, хто бере безпо
середню участь у виконанні ви
років, рішень, ухвал і постанов
судів, постанов органів, що здій
снюють оперативно-розшукову
діяльність, досудове розсліду
вання та прокурорів.
– А як же решта, ті, хто на
лежить до прикордонної служби
чи Морської охорони? Вони до цьо
го списку не входять?
– Право на захист має увесь
персонал – і працівники, і вій
ськовослужбовці. Втім, загроз
військовослужбовцям Морської
охорони, які можуть бути
пов'язані з виконанням ними
службових обов’язків, поки що
зафіксовано не було.
– Тобто в нашій Службі є все
необхідне для захисту?
– На певному рівні – так. Є
оперативна складова – наш від
діл та органи внутрішньої безпе
ки, є достатні сили для фізичного

захисту об’єкта загроз. Також за
потреби до цього процесу можуть
підключатися специфічні мож
ливості органів внутрішніх справ
та Служби безпеки України. Все
залежить від ситуації.
– А якщо на прикордонника
намагаються тиснути через рід
них, шантажуючи життям та
здоров’ям тих же дітей? Це дуже
вразливо!
– Законом такий розвиток
подій теж передбачено. Захист
поширюється і на близьких ро
дичів, до яких належать батьки,
дружина (чоловік), діти, рідні
брати і сестри, дід, баба та онуки.
– Як Ви порадите діяти тому,
хто отримав погрозу?
– Найперше і головне – до
повісти про цей випадок ке
рівнику органу, де людина
проходить службу. А той вже
вживатиме необхідних у цьо
му випадку заходів. Більш того,
я раджу доповідати по коман
ді про всі незвичайні ситуації,
в які потрапляє співробітник.
Причому чим швидше – тим
краще. Адже про інцидент у
будь-якому разі стане відомо. Та
інколи все вирішує час, який є
на розв’язання проблемних пи
тань. І ще одна порада – ніколи
не йти на конфлікт, а намагати
ся діяти мирно, пам’ятаючи, що
прикордонник і поза службою є
людиною державною, тобто має
права й обов’язки.
– Із цим зрозуміло. А що відбу
вається, коли прикордонник отри
мує, наприклад, анонімний дзвінок
із погрозами? Як обрахувати, на
скільки це серйозно?
– У будь-якому разі почина
ється перевірка оперативними
засобами. І за її результатами
приймається обґрунтоване рі
шення.
– Але перевірка потребує
часу...
– На це відводиться не більше
трьох діб. А попереднє рішення у
разі потреби відповідний керів

ник може прийняти негайно. Все
залежить від характеру загроз.
Принаймні обов’язково слід чіт
ко дотримуватися всіх рекомен
дацій відповідних працівників
внутрішньої або власної безпеки.
– Якщо вдається вирахувати,
від кого походить загроза, йому да
ється про це зрозуміти?
– Це залежить від конкретних
обставин. Є випадки коли нам
доводиться зустрічатися і з тим,
хто погрожує, і роз’яснювати
йому, чим це може обернутися.
Це допомагає. А, наприклад,
у ситуації, що виникла на За
карпатті, довелося підключати
УБОЗ і підозрюваних було оголо
шено в розшук. Отже навіть на
мір вчинити щось співробітнику
Служби без реакції не лишається.
– А «хибні виклики» бувають?
– Є в нашій практиці епізод,
коли посадовцю помстився ко
лишній підлеглий – імітував по
грозливий дзвінок, щоби просто
налякати. Тобто варіантів чому
лунає погроза – безліч. Але не
звертати на них уваги – шлях по
милковий. Про все це слід допо
відати. А далі із цим будуть роз
биратися ті, кому слід.
– Тож захист починається
лише після особистого звернення
того, кому загрожують?
– Підставами можуть бути
як звернення військовослужбов
ця і його близьких родичів, так і
рапорт відповідного керівника. І
ще – отримання оперативної та
іншої інформації про наявність
загрози життю, здоров'ю, житлу
і майну осіб, які підлягають за
хисту.
– У голлівудських фільмах ін
коли показують, як дбають про
учасників програми захисту свід
ків. Є щось подібне у нас?
– Хочу повторити, що є за
кон «Про державний захист пра
цівників суду і правоохоронних

органів», є нетаємна відомча ін
струкція. І там все прописано.
Арсенал доступних нам дій – до
волі широкий. Від особистої охо
рони до переведення до іншого
місця служби. Також передбаче
но охорону житла та майна, тим
часове розміщення у місцях, що
гарантують безпеку та інші за
ходи, зокрема, й видачу для пос
тійного носіння вогнепальної
зброї для захисту особистої без
пеки, безпеки близьких родичів,
а також свого житла і майна. Тож
обирається те, що гарантовано
спрацює найкраще.
При цьому одночасно вжива
ються міри для нейтралізації за
грози. І лише коли є достовірна
інформація, що небезпека мину
ла, відбувається скасування захо
дів, що були застосовані.
– На кого покладається здійс
нення фізичного захисту?
– Діючими нормативними
документами передбачено ство
рення в органах охорони кор
дону позаштатних груп на чолі
з офіцером, члени яких мають
пройти додаткову підготовку із
специфічних питань. Проте із
розвитком у відомстві мобільних
підрозділів ця функція все часті
ше покладатиметься на них. І у
Навчальному центрі в Оршанці
вже викладається необхідний для
цього курс.
– Є варіанти прихованого за
хисту, коли той, кого захищають,
не знає про вжиті заходи?
– Ні. Якщо це робиться
на його звернення, то про це
обов’язково повідомляється за
явник. У разі коли ініціатива
походить не від цієї особи, то за
стосовується лише те, на що є її
згода.
– Цікаво, а якщо зловмисники,
минаючи стадію погроз, перейшли
до конкретних дій, чи передбачено
компенсацію нанесеної шкоди?

– Звичайно. Військовослуж
бовці й працівники Держпри
кордонслужби та їхні близькі
родичі мають право отримувати
компенсаційні виплати в разі за
гибелі працівника, каліцтва або
іншого ушкодження здоров'я,
знищення чи пошкодження його
житла і майна у зв'язку з вико
нанням службових обов'язків.
Життя і здоров'я військовослуж
бовців підлягають обов'язковому
державному страхуванню.
– Минулого року з’ясувалося,
що невідомі спалили автомобіль
одного із начальників ВПС. Чи вда
лося цю справу розкрити?
– За цим фактом органами
внутрішніх справ порушено кри
мінальну справу. А самого офі
цера переведено до іншого місця
служби.
– Утім, розслідування може ні
до чого не прийти…
– Не думаю. Хід справи зна
ходиться під нашим постійним
контролем. Можу сказати, що
вже визначено коло причетних
до цього осіб.
– Чи існують якісь методики
для профілактики можливих за
гроз у майбутньому?
– Ясно, що на сто відсот
ків такого бути не може. І все
ж мінімізувати проблемні пи
тання можна. Для цього слід
знати свої права і обов’язки та
діяти виключно за законом. І
пам’ятати, де знаходиться дар
мовий сир.
Адже якщо приймаєш від
сторонніх осіб послуги, на які
не здатен адекватно відповісти
за особистий рахунок, то в ці
стосунки рано чи пізно будуть
втягнуті інтереси служби. І ось
тоді почнеться конфлікт. До речі,
в нашій Академії якраз готуєть
ся методична збірка, де питання
власної безпеки будуть розкриті
повною мірою.
n
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ВОНИ – КРАЩІ!

Лідерський почерк
«Кучургану»
Білгород-Дністровський прикордонний загін охороняє понад 400
кілометрів українсько-молдовського державного рубежу, в тому числі
більш як 60 кілометрів на його придністровській ділянці. 2012-й рік
засвідчив, що відділом, який тут зміг краще протистояти протиправній
діяльності, став ВПС «Кучурган». Саме він за підсумками року
посів перше місце серед підрозділів охорони кордону Південного
регіонального управління Держприкордонслужби.
Володимир КАЧАНОВЕЦЬКИЙ

– Характеризуючи наш підрозділ, від
разу зазначу, що система охорони кордо
ну на ділянці відповідальності є доволі
складною та напруженою, – розповідає
начальник відділу майор Руслан БАТИР.
– Громадяни Республіки Молдова в пошу
ках роботи та кращих умов проживання не
припиняють спроб незаконним шляхом
потрапити на територію нашої держави,
або використати її для транзиту до країн
Європейського Союзу та Російської Фе
дерації. Так само, через значну різницю у
цінах на товари підакцизних груп і това
ри народного споживання, продовжують
мати місце спроби їх контрабанди.
Відтак лише торік персонал ВПС
поповнив державну скарбницю чималим
внеском: виявлено контрабандних товарів і
вантажів на загальну суму близько 4,5 міль
йона гривень. Одним з останніх вагомих

затримань на «зеленому» кордоні стало ви
явлення «кучурганцями» на початку грудня
понад 73 тисячі контрабандних сигарет, які
оцінено більш ніж у півмільйона гривень.
Крім того, автомобільний пункт про
пуску «Кучурган» традиційно залишається
лідером у здійсненні пропускних операцій
на усій ділянці українсько-молдовського
державного кордону. Тільки протягом ми
нулого року тутешні охоронці рубежу про
пустили через державний кордон більше
трьох мільйонів осіб і понад сімсот тисяч
транспортних засобів.
Звичайно що в такому потоці осіб є й
ті, хто намагаються займатися протиправ
ною діяльністю.
– Одним із найбільш «популярних»
видів протиправної діяльності на ділянці
відповідальності відділу, – зазначає майор
Руслан БАТИР, – є неодноразові спроби
незаконного переправлення осіб через
кордон. Минулого року було 7 таких ви
падків, спроб незаконного переміщення
товарів – 56. В основному це тютюнові

вироби, товари народного споживання, а
також транспортні засоби. Так, минулого
року персоналом нашого ВПС було вияв
лено 4 викрадених автомобілі та 24 – з під
робленими документами.
Ще одним принципово важливим ас
пектом в оперативно-службовій діяль
ності ВПС є відмінна професійна виучка
його персоналу. Передусім детальному ви
вченню, окрім усієї нормативно-правової
бази, інструкцій і рекомендацій, підля
гає практична складова та досвід служби
старших товаришів. Тому вивчаються дії
попередніх нарядів, їхні успіхи і помилки,
здійснюється детальний аналіз загальної
обстановки тощо.
Також, завдяки міжнародним про
ектам, «кучурганці» під час проведення
міжнародної операції «Євро 2012» під
вищували свій професійний рівень і
ділилися досвідом з представниками
Баварської кримінальної поліції та ко
легами з прикордонних відомств Австрії,
Естонії та Румунії під час спільної операції

«Координаційні пункти». Варто зазначи
ти, що в рамках реалізації низки програм
з міжнародно-технічної допомоги до під
розділу надійшли новітні зразки техніки
та обладнання – сучасні засоби зв’язку,
переносні тепловізори, біноклі, прилади
нічного бачення, оргтехніка тощо.
Проте якою б надсучасною технікою
не був забезпечений підрозділ, в основі
будь-якого успіху лежить налаштованість
колективу на результативну службу. Без
застережень можна констатувати: у ВПС
«Кучурган» переважна більшість його
персоналу відповідає цим критеріям. А
такі правоохоронці, як майор Мирослав
СТЕЦЮК, лейтенант Олена ЧУПРОВА,
прапорщики Іван ВЕРЕТЯНИЙ, Руслан
КАРАМАН, Яна ІВАНЕНКО, старши
на Іван КОВАЛИШИН, старший сер
жант Сергій КРОЙТОР, сержант Микола
БАРАБАН є прикладом для інших. Дійсно,
з таким колективом, яким є ВПС «Кучур
ган», можна впевнено крокувати до нових
успіхів у ратній праці.
n

МУЗЕЙ КРИМІНАЛІСТИКИ

Від історії до практики
До 20-річчя Національної академії ДПСУ, яке прикордонна альма-матер
святкувала наприкінці минулого року, кафедра кримінального процесу та
криміналістики зробила свій подарунок для курсантів, слухачів і студентів
закладу. Мова йде про створений на кафедрі музей криміналістики.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Насамперед слід зазна
чити, що музей носить уні
версальний характер – тут
слухачі мають можливість
прослідкувати історію ста
новлення криміналістики
як науки, ознайомитися
із
найрізноманітнішими
предметами контрабандної
діяльності (Авт. – деяким
із них уже понад століт
тя), вивчати різноманітні
форми та засоби дій злов
мисників та навіть озна
йомитися із малюнками,
авторами яких є пацієнти
психлікарні(!).
Проте, звичайно, більш
детально в експозиції роз
крито аспекти криміналіс
тики, що стосуються саме
діяльності органів охоро
ни державного кордону.
Ось для прикладу: одразу
привертає увагу стенд, на
якому знаходяться зразки

вилученої свого часу в пра
вопорушників зброї. Тут
можна побачити самотуж
ки перероблену зброю із
заводським механізмом – в
результаті контрабандист
мав у руках цілком повно
цінного «Мосіна». А ось і
предмет, котрий лише за
своєю формою віддалено
нагадує зброю – дерев’яні
рукоятка, приклад і цівка,
приєднані до труби-ствола.
В уявленні звичайних гро
мадян цей «виріб» біль

ше схожий на самостріл,
яким хлопчаки ганяють у
дворі горобців. Проте, як
виявилося, цей пристрій
призначався для відстрілу
мисливських набоїв 12-го
калібру.
Привертає увагу від
відувачів музею велика
підбірка псевдопаспортів
з неіснуючими країнами,
проставленими
підроб
леними дата-штампами,
зразки повністю або част
ково підроблених паспорт

них документів. Цій темі,
звичайно, більше уваги на
заняттях приділяють ви
кладачі кафедри прикор
донного контролю (яка,
до речі, й надала допомогу
при забезпеченні ново
створеного музею вище
згаданими експонатами).
Окремий розділ в екс
позиції присвячено й при
кордонному слідопитству.
Для цього на схематичній
ділянці державного кордо
ну відображено як право
порушники
умудрялися
непомітно перетнути лінію
держрубежу. Для цього вони
використовували
лавки,
які
перекидали
через
контрольно-слідову смугу
або гумові шланги, які пе
решкоджають спрацюван
ню сигналізаційних засобів
тощо. Звісно, це – лише
вихідні дані для курсантів,
більш детально вони знайо
митимуться з цими аспек
тами вже під час стажувань,
а пізніше – при виконанні
своїх службових обов’язків
безпосередньо в підрозділах
охорони державного кордону.
Окрім того, аби під
готувати
якісну
екс

Начальник кафедри кримінального процесу та криміналістики
підполковник юстиції Олександр
АНДРУШКО:
– Криміналістика – це універсальна дисципліна, що поєднує в собі
не лише аспекти правового забезпечення діяльності прикордонного відомства, а й технічну її складову. Це
також і психологічна наука, наприклад, коли мова заходить про тактику й методику ведення слідчих дій. Отож
під час створення музею криміналістики всі ці аспекти
враховувалися і, відповідно, відображалися в експозиції.
Звичайно, ми не можемо сказати, що у розпорядженні
нашого музею знаходяться всі експонати, які б ми хотіли
тут бачити. Проте варто сказати, що мінімум, необхідний курсантам для практичного відпрацювання конкретних питань, ми все-таки забезпечили.
позицію з актуальними
експонатами,
потрібно
було звертатися до різ
них відомств. Тому за під
писом ректора НАДПСУ
генерал-лейтенанта
Ва
лерія РАЙКА готувалися
листи-звернення до різ
них державних структур,
починаючи від Науководослідного
експертнокриміналістичного центру
при ГУМВС у Хмельниць
кій області й закінчуючи
апеляційним судом Хмель
ниччини. Як результат, ко
лекцію академічних екс
понатів було поповнено
незвичайними
зразками
холодної зброї, рідкісними

фальшивими
купюрами,
знаряддям для виявлення
відбитків пальців тощо. А ось
на одному із стендів можна
побачити досить цікаві, на
перший погляд, навіть за
хоплюючі малюнки. Проте
вони знаходяться на стенді
під назвою «Судова меди
цина та психіатрія». Зразки
творчих робіт надала пси
хіатрична лікарня, розташована в Хмельницькій
області. До речі, один із
найяскравіших
малюн
ків виконано колишнім
доктором фізико-математичних наук, який згодом
став одним із пацієнтів бо
жевільні.
n
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ДІАЛОГ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Телефони служби “Довіра”
Державної прикордонної служби
України:
Адміністрація Державної прикордонної
служби України: (044) 527-63-63;
Північне
регіональне
управління:
(0412) 42-14-51;
Східне регіональне управління: (057)
702-05-58;
Азово-Чорноморське
регіональне
управління: (0652) 37-43-79;
Південне регіональне управління: (048)
717-33-42;
Західне регіональне управління: (0322)
239-00-20.

Люди – до влади,
влада – до людей
Ті, хто вважають, що підрозділи по роботі зі зверненнями
громадян в Держприкордонслужбі України існують виключно для
того, аби поскаржитися на ті чи інші дії прикордонників, глибоко
помиляються. Адже сьогодні до громадської приймальні ДПСУ
звертаються громадяни з найрізноманітнішими проблемами,
проханнями проконсультувати та допомогти розібратися в
юридичних тонкощах щодо перетину державного рубежу. Отож
у сьогоднішньому номері «ПУ» підсумовуємо роботу громадської
приймальні відомства за минулий рік і аналізуємо характер звернень
українських громадян, іноземців та представників влади.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Загалом протягом минулого року,
як і завжди, робота в цьому напрямі ді
яльності відомства спрямовувалася на
те, аби на належному рівні забезпечити
розгляд звернень громадян, задовольни
ти законні права та інтереси громадян,
максимально оперативно розглянути всі
проблемні питання, з якими зверталися
до приймальні. Минулого року до орга
нів управління Держприкордонслужби
України надійшло 9596 звернень (у той
час як протягом 2011 року таких звер
нень було 9694). Тобто даний показник
зменшився на 1%. Той факт, що люди
звертаються до громадської приймальні
аж ніяк не свідчить про те, що правоохо
ронці якимось чином не справляються
зі своїми обов’язками, навпаки – це є
свідченням зростання довіри до керів
ництва відомства та сподівань на ефек
тивне вирішення проблемних ситуацій.
Громадяни не завжди можуть самостійно
розібратися з певними положеннями за
конодавчої бази, тому їм краще зверну
тися до спеціалістів у цій справі, аби в
подальшому уникнути непорозумінь під
час проходження контрольних процедур
на кордоні.
Із загальної кількості отриманих
звернень громадян левова частка при
пала на Адміністрацію Держприкор
донслужби (7219), що на 1,2% більше
показників позаминулорічних – 7136.
Ситуація ж із зверненнями громадян до
регіональних управлінь, органів охоро
ни державного кордону та забезпечення
ДПСУ змінилася в протилежний бік –

спостерігається зменшення звернень на
4% (2465, а 2011-го року цей показник
становив 2568).
До центрального прикордонного
офісу на вулиці Володимирській, 26 ми
нулого року надійшло 84 скарги, у той
час як 2011 року громадяни скаржилися
лише у 56 випадках. У той же час майже
вдвічі зменшилася кількість повторних
звернень, що свідчить про ефективну та
якісну роботу громадської приймальні
під час роз’яснень і відповідей на попе
редні звернення. Тільки у 54 випадках
громадяни зверталися до Адміністрації
ДПСУ колективно. Треба наголосити на
тому, що з кожним роком тенденція над
ходження анонімних листів йде на спад.
2011 року надійшло лише 8 «анонімок», а
ось торік – всього-на-всього – 5.
Кількість випадків, коли військо
вослужбовці або члени їхніх сімей
звертаються, аби пролити світло на
вирішення житлового питання, виді
лення санаторно-курортних путівок на
лікування чи оздоровлення у санаторнокурортних закладах Держприкордон
служби або інші питання зменшилася у
порівнянні з 2011 роком на 30%.
Додають роботи громадській при
ймальні й звернення, теми яких не вхо
дять до компетенції прикордонного
відомства. В такому випадку необхідно
підготувати лист-відповідь, у якому, по
силаючись на чинне законодавство, до
ступно роз’яснити, який орган влади від
повідає за дані питання і чому звернення
направлено за належністю для розгляду
по суті саме до цього органу. Утім, ми
нулого року таких звернень зафіксовано
лише 114, а 2011-го року їх було 130.
Збільшилася кількість запитів грома
дян, адресованих особисто Голові Держ

Поштові адреси регіональних управлінь
Державної прикордонної служби
України:
Північне РУ: 10025, м. Житомир, вул.
Промислова, 5;
Східне РУ: 61166, м. Харків, вул. Інже
нерний провулок, 7;
Азово-Чорноморське РУ: 95000, АР
Крим, м. Сімферополь, вул. Федотова, 27;
Південне РУ: 65014, м. Одеса, вул. Жу
ковського, 1;
Західне РУ: 79017, м. Львів, вул. Мечни
кова, 16-а.
прикордонслужби України. Як резуль
тат, минулого року генерал армії України
Микола ЛИТВИН особисто розглянув
1058 звернень, а позаминулого – 790.
Нерідко до громадської приймальні
надходять листи й від органів державної
влади. Зокрема, минулого року таких
звернень було 93, що на 27% менше у по
рівнянні з 2011 роком (127 випадків).
Як свідчать статистичні дані, торік
більш ніж удвічі менше стали звертатися
громадяни країн СНД (2012 рік – 1701
звернення, 2011 – 4815). Практично не
змінилася ситуація з іноземцями з інших
країн: 519 запитів протягом 2012 року та
540 позаминулого. А ось українці більш
ґрунтовно освоюють основні аспекти й
загальні вимоги щодо перетину держав
ного рубежу, про що свідчить кількість
запитів, що надходять саме від них (4999
– за минулий рік та 4815 за 2011 рік).
Якщо проаналізувати загальну тема
тику звернень, що надходять до Держав
ної прикордонної служби, то вона пе
реважно не змінюється. Актуальними є
питання стосовно порядку проходження
служби та поновлення в лавах відомства,
порядку перетину держрубежу, переліку
документів, які необхідно пред’являти
під час проходження контрольних про
цедур, тимчасового обмеження виїзду за
межі України тощо.
Адміністрація Державної прикор
донної служби України вживала не тіль
ки заходи реагування на найбільш гострі
проблеми, що піднімали громадяни у
зверненнях, а й проводила всебічний
аналіз причин, що їх породжують, ви
значала шляхи їх усунення, а також удо
сконалила контроль за оперативним
розв’язанням проблем, що порушували
ся у зверненнях громадян. Такий підхід
до роботи з громадськістю є однією з ви
значальних причин зменшення показ
ників надходження різного роду скарг і
повторних звернень громадян до орга
нів управління Держприкордонслужби
України. Іншою причиною можна на
звати якісну та відповідальну роботу
в цьому напрямі окремих підрозділів.
Саме такими є, про що свідчать підсум
ки роботи зі зверненнями громадян за
минулий рік, управління кадрів і управ
ління охорони здоров’я Адміністрації
Держприкордонслужби, Західне та Пів
денне регіональні управління, Черні
вецький, Могилів-Подільський, Житомирський, Сімферопольський, Луць
кий та Львівський прикордонні загони,
ОКПП «Київ» та Головний Центр об
робки спеціальної інформації Державної
прикордонної служби України.
n

Графік особистого прийому громадян,
осіб для надання безкоштовної первинної
правової допомоги та запитувачів на отримання публічної інформації керівництвом і
начальниками структурних підрозділів
Адміністрації Державної прикордонної
служби України
Голова Державної прикордонної служби
України – приймає в другий і четвертий
четвер місяця з 15.00 до 17.00;
перший заступник Голови Державної при
кордонної служби України – директор Де
партаменту охорони державного кордону –
приймає в першу та третю середу місяця з
15.00 до 17.00;
заступник Голови Державної прикордон
ної служби України – директор Департа
менту оперативної діяльності – приймає
в перший і другий четвер місяця з 15.00 до
17.00;
директор Міжнародно-правового депар
таменту – приймає в перший і третій чет
вер місяця з 15.00 до 17.00;
директор Департаменту персоналу –
приймає в другу та четверту середу місяця
з 15.00 до 17.00;
директор Департаменту матеріальнотехнічного забезпечення – приймає в другий
і четвертий четвер місяця з 15.00 до 17.00;
директор Департаменту внутрішнього
аудиту – приймає в перший і третій вівто
рок місяця з 15.00 до 17.00;
директор Фінансово-економічного депар
таменту – приймає в першу та третю се
реду місяця з 15.00 до 17.00;
начальник управління кадрів – приймає
щосереди з 11.00 до 13.00;
начальник управління прикордонного
контролю та реєстрації – приймає щовів
торка з 11.00 до 13.00;
начальник управління зв’язку та інфор
матизації –приймає щовівторка з 14.00 до
16.00;
начальник управління по роботі з персона
лом – приймає щочетверга з 14.00 до 16.00;
начальник управління тилового забезпе
чення – приймає щосереди з 14.00 до 16.00;
начальник управління охорони здоров’я –
приймає щочетверга з 11.00 до 13.00.
Прийом ветеранів, пенсіонерів-прикордонників та членів їхніх сімей з питань пен
сійного забезпечення здійснюється у поне
ділок та середу з 09.00 до 17.00, у п’ятницю
з 09.00 до 13.00 у службовому кабінеті № 5
АДПСУ.
Попередній запис на особистий прийом:
щодня, крім вихідних, святкових та неро
бочих днів, з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00,
у п’ятницю, напередодні святкових і не
робочих днів – з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до
16.00.
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ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ТА СВОБОДИ УКРАЇНИ

У День злуки
берімося за руки
«…Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України –
Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких
жили і за які вмирали найкращі сини України. Однині є тільки одна незалежна Українська Народна
Республіка. Однині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу
об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави, на
добро і щастя українського народу». Саме ці історичні слова 22 січня 1919 року пролунали з уст
члена Директорії Федора ШВЕЦЯ під час проголошення Акту возз’єднання Української Народної
Республіки й Західно-Української Народної Республіки.

Максим СІБУРОВ

Акт Злуки спирався на споконвічну мрію українсько
го народу про незалежну, соборну національну державу.
Він став могутнім виявом волі українців до етнічної й
територіальної консолідації, свідченням їх самоідентифі
кації та становлення політичної нації. Вперше за 700 ро
ків він став реальним кроком до об'єднання українських
земель, що вплинув на подальші національно-політичні
процеси в Україні.
Чому за 700 років? Ще з незабутніх княжих часів ідея
соборності не переставала хвилювати державотворців і
політичних діячів, полководців, церковних ієрархів, літо
писців та письменників. Тривогою за відсутність єдності
на рідних землях, осудом князівських чвар і міжусобиць,
які значною мірою призвели до падіння Київської Русі,
буквально переповнені давньоруські оповіді й повчання,
літописи та літературні твори. Державне соборне само
утвердження, починаючи з сивої давнини, залишалося
стрижневим для всіх поколінь українців.
Ідея єдності формувалась у виразну політичну програ
му в діяльності Михайла Драгоманова, галицьких „наро
довців”, у творчості Івана Франка, Юліана Бачинського,
працях Михайла Грушевського, фактично всіх програ
мах українських партій та інших громадсько-політичних
організацій кінця ХІХ – початку ХХ ст., котрі доклали
багато зусиль для того, щоб наблизити віками омріяний
День Соборності України. Та лише в січні 1919 року було
проголошено самостійну соборну незалежну Українську
державу.
УРОЧИСТОСТІ МАЙЖЕ СТОРІЧНОЇ ДАВНИНИ
Варто відзначити, що остаточна ратифікація Акту Со
борності мала відбутися на засіданні Установчих зборів
– першого українського парламенту. Проте скликати їх
не вдалося – уже за два тижні Українська Народна Рес
публіка припинила своє існування. Її Уряд (Директорія)
під натиском Червоної Армії змушений був залишити
Київ, а пізніше й територію України. Історичні рішення,
закладені в Акті Соборності, так і не були реалізовані до
кінця…
Однак за два тижні до цього країна святкувала. Осо
бливо помпезно це відзначали у Києві. Місто було прикра
шено національними синьо-жовтими прапорами й герба
ми. Ще зранку в усіх церквах відправляли богослужіння.
Головні торжества проходили на Софійській площі.
Ось як святкові дійства описує в своїй книзі «На схил
ку віку» Левко Лукасевич: «З самого ранку місто має свят

ковий вигляд. Скрізь національні прапори і транспаран
ти. На балконах будинків розвішано килими й полотна
з яскравими українськими малюнками. Особливо гарно
задекоровано Софійську площу та сусідні вулиці. З-поміж
них вирізняється будинок, де міститься центральна кон
тора телеграфу, та дім Київського губернського земства.
Тут на балконах портрети і погруддя Тараса Шевченка,
прибрані національними стрічками, а також прапори. На
Тріумфальній арці при вході з Володимирської вулиці до
Софійської площі – старовинні герби Східної України і
Галичини. По всьому майдані на стовпах герби чи не всіх
українських губерній і плакати».
Десь близько 11-ої години ранку до площі для уро
чистого параду почали підходити українські піхотні час
тини, артилерія та самострільні команди, котрі стали з
усіх чотирьох боків площі. За військом рушили люди, зі
бралася велика кількість народу, заповнила всю площу й
сусідні вулиці. Чимало з присутніх забралися на дерева,
щоб звідти краще побачити дійство. Рівно о 12-ій годи
ні розпочалася урочиста церемонія проголошення Акта
злуки. На масовому вічі посол Західно-Української На
родної Республіки Лонгин Цегельський передав грамоту
Національної Ради «Про об'єднання Західно-Української
Народної Республіки з Великою Східною Україною» го
лові Директорії Володимиру Винниченку. А вже наступ
ного дня – 23 січня – в оперному театрі Києва відбувся
Трудовий конгрес. За Акт Злуки проголосували всі чоти
риста його делегатів.
Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід
в історичній пам'яті українського народу. Свідченням
того стали січневі події 1939 року в Карпатській Україні
– перше офіційне святкування свята Соборності, а також
січневі народні заходи 1990 року, коли ще до проголо
шення незалежності України залишалося трохи більше,
як півтора року, в пам’ять про славетну історичну акцію –
проголошення Акту Соборності – було влаштовано „жи
вий ланцюг” від Києва до Львова і далі до Карпат.
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ НИНІШНЬОГО…
Ще з самого ранку 22 січня в Києві Президент Укра
їни Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу
Шевченку і Михайлу Грушевському. У церемонії також
взяли участь Голова Верховної Ради Володимир Рибак,
Прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Київської місь
кої державної адміністрації Олександр Попов, урядовці,
представники духовенства та громадськості.
За словами Віктора Януковича, соборність і свобода
були й залишаються наріжними каменями нашої націо
нальної ідеї. Це важливі складові становлення сучасної
України. «Єднання українських земель, творення власної

держави для українців стало реальністю. Єдність і сьогод
ні, без перебільшення, – це головна умова нашої сили та
незалежності», – наголосив Президент України.
Як підкреслив Глава Держави, народ України прой
шов безліч випробувань, але відстояв цінності соборнос
ті й свободи, не втративши творчої життєвої енергії. «Це
надійний фундамент, на якому будуються міць і велич
українського суспільства. І ми гідно приймаємо виклики
сучасної складної епохи. Тому що це – наша спільна від
повідальність перед нащадками за збереження і зміцнен
ня вільної та єдиної України», – сказав він.
Однак найяскравіше святкування цієї дати прояви
лося у діях звичайних українських громадян. Наші спів
вітчизники брали участь у чисельних урочистих мітингах,
концертах, флеш-мобах…
От, скажімо, у столиці на мосту Патона більше тися
чі мешканців Києва утворили живий ланцюг, тим самим
символічно об’єднавши два береги Дніпра. Вони трима
лись за руки, співали гімн. А згодом всі разом скандували
«У День злуки візьмемося за руки». Відбувалося це мирно
і весело. Проїзджі авто підтримували колону своїми сиг
налами. Також учасники акції розгорнули 30-метровий
державний прапор. Цікавий факт – подібна акція відбу
ваєтся вже вшосте, проте нинішнього року вона прово
дилася не лише в Україні, а й у Німеччині, Канаді, При
балтиці та Білорусі.
Водночас активно й по-своєму відзначають День злу
ки в усіх куточках нашої держави. Скажімо, в Сімферо
полі історичний музей відкрив виставку поштових марок
– Української Народної Республіки, Української держави
гетьмана Скоропадського, Радянської України та перших
років незалежності України. Усього – близько сімдесяти
експонатів з приватної колекції місцевого історика. У
свою чергу по вулицях Житомира місцеві мешканці про
йшли святковою ходою від пам’ятника Івану Франку до
пам’ятника Тарасу Шевченку. На Тернопільщині школярі
міста Зборів пошили жовто-блакитну стрічку завдовжки
777 метрів. І пронесли її майже через усе місто. Причо
му заявку на реєстрацію найдовшої стрічки з державною
символікою подали до Книги рекордів України. У Льво
ві з нагоди Дня Соборності відбулися урочисті заходи за
участі представників міської влади, громадськості та ве
теранів. Учасники поклали квіти до Меморіалу воїнам
Української галицької армії, могил вояків ЗУНР та січо
вих стрільців. І запалили пам'ятні лампадки. Крім того,
львів’яни у цей день продемонстрували свою гостинність
під час проведення флеш-мобу на залізничному вокзалі.
Учасники акції годували солодкими пампухами пасажи
рів щойно прибулого потяга «Харків-Львів», на що гості
міста Лева реагували із захопленням та вдячністю.
n
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15:50 «ПАЦАНИ»

17:00 «ПАРОЛЬ «РИБА-МЕЧ»

00:15 «КЛЮЧ ВІД УСІХ ДВЕРЕЙ»

00:40 «КАРТАХЕНА»

ПЕРШИЙ

ICTV

УКРАЇНА

1+1

Байдужість, жорстокість, пияцтво
породжують дітей зі зраненими
душами — «важких» підлітків.
Дорогу до їхніх сердець знайти
нелегко, але саме це намагається зробити керівник літнього
спортивно-трудового табору.

Хакер Стенлі Джобсон відсидів
два роки за злом програми ФБР,
і тепер йому не можна торкатися
клавіатури. Але на порозі його
квартири з'являється дівчина і
пропонує $ 100 тисяч тільки за те,
щоб він зустрівся з її босом...

Історія про дівчину, яка піклується про інваліда. Вона випадково
дізнається, що той був паралізований у ході якогось ритуалу в
дусі «вуду». Героїня намагається
розслідувати це і з`ясовує страхітливу таємницю...

У колумбійському місті Картахена колишній боксер наймається доглядати за прикутою до
ліжка молодою жінкою. Поступово їхні стосунки починають
переростати у палку пристрасть.

ПЕРШИЙ
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Смiх з доставкою
додому
07.20 Хочу все знати
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Гiсть студiї
07.45 Глас народу
08.20 Д/ф «О. Захарова.
Донька «Ленкому»
09.00 Пiдсумки тижня
09.30 221. Екстрений
виклик. Тиждень
10.15, 04.20 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф-кухар країни
12.40 Право на захист
13.00 Темний силует
13.10 Армiя
13.25, 02.35 Х/ф «Остання
крадiжка»
14.40 Вiкно в Америку

ІНТЕР
04.50 Т/с «Докази»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
13.00
14.45

Дія фільму відбувається у перше
післявоєнне літо
у Західній Білорусії. Закінчилась
війна, але мир ніяк не може встановитися на цій
території. Курсант суворовського училища Денис Мешко приїжджає на канікули у село...

15.00, 18.20, 01.20, 02.10
Новини
15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Х/ф «Пацани»
17.30 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.45, 21.20 Дiловий свiт
19.00, 03.45 Сiльрада
19.20 Новорiчна нiч на
«Першому».
Найкраще
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 04.00 Пiдсумки дня
21.25 Криве дзеркало
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Кiно в деталях

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Х/ф «Один-єдиний i
назавжди»
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Х/ф «Кадет»

16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Господарка
20.00
20.30
20.35
22.20
01.15
03.25
03.55

тайги»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Мар'їна роща»
Т/с «Бригада»
Х/ф «Упiймай мене,
якщо зможеш»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»

1+1
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.40

12.40

14.50
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.25
23.35
00.40
02.20
03.10
03.55
04.40

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Назад до щастя,
або Хто знайде
синього птаха»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Цiкава Варвара»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Грошi
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Картахена»
Грошi
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Картахена»

ICTV
05.50 Служба розшуку дiтей

06.00 Свiтанок
07.00 Дiловi факти
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти

СТБ
05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда

НОВИЙ
05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.45 Очевидець.

про зiрок
09.20 Зiркове життя
10.25 Х/ф «Осiннiй вальс»

06.40, 07.10, 07.40, 08.45

У нічному клубі
Максим знайомиться з дівчиною Машею. Незабаром вона
приходить найматися на роботу
до риелтерської
агенції, якою керує Максим. Він
не тільки бере
дівчину на роботу, але й закохується в неї. Однак згодом вона
зникає...

07.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.05 Х/ф «Чорна маска.
Мiсто масок-2»

11.55 Х/ф «Єгер»
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Єгер»
14.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

15.00 Т/с «ДАЇшники»
17.00 Х/ф «Пароль «Рибамеч»

18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.00 Т/с «ДАЇшники»
22.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

23.00 Свобода слова
00.50 Надзвичайнi новини
01.40 ПроЦiкаве
02.40 Свобода слова
04.20 Свiтанок

12.35
13.35
16.10
18.00
18.20
20.00
21.00
22.05
22.25
23.55
00.50
03.30

Битва екстрасенсiв
МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Самара»
Вiкна-Новини
Т/с «Самара»
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Iнше життя»
Нiчний ефiр

Найкумеднiше
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.40
Репортер
09.00, 16.45 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей-3»
10.05, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.15 Kids Time
14.35 Teen Time
14.40 Т/с «АйКарлi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Третя планета вiд
сонця»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
20.35 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.40 Т/с «Школа»
23.45 Т/с «Щоденники
вампiра»
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дiтей
01.10 Т/с «Плiткарка»
02.40 Богдан Хмельницький
03.45 Богдан Хмельницький
04.30 Райськi сади гетьмана
Сагайдачного
04.55 Усмiшник

НТН
06.30 Х/ф «Проект

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Єфросинiя.

08.00 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.50 Т/с «Проти течiї»
14.30 Т/с «Слiпий»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45, 01.55, 04.10

07.00, 17.00, 19.00, 03.45

«Альфа»

19.20
21.05
21.55
22.45
00.15
02.25
04.40

Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Крутi 90-тi
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Пiраньї. Iдеальнi
хижаки»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00, 22.25 Т/с «Метод
Лаврової»
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05 Досвiдос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.25 Богиня шопiнгу
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.25 Дурнів+1
00.00 Т/с «Реальна кров»

Продовження»

Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45 Т/с «Слiд»
10.00 Х/ф «Лiсовик.

Продовження iсторiї»

11.50, 04.40 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.10 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Дикий-3»
20.50 Т/с «Право на
правду»

21.45 Х/ф «Джоннi Д.»
00.15 Х/ф «Ключ вiд усiх
дверей»

ФУТБОЛ

10.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Осасуна»
12.45 Кубок Англiї.
«Олдем» –
«Лiверпуль»
14.50 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
15.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Хетафе»
17.40 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
19.55 Copa del Sol.
«Шахтар» –
«Русенборг»
21.55, 04.20 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
23.15 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
00.00, 03.25 Огляд 4-го
раунду. Кубок Англiї

ВІВТОРОК, 29 СІЧНЯ 2013 РОКУ

06:00 «ПЕРЕГОНИ ПО ВЕРТИКАЛІ»

15:55 «СЛІДСТВОМ ВСТАНОВЛЕНО»

00:50 «СПАУН»

01:00 «ВАНТАЖ 200»

НТН

ПЕРШИЙ

ICTV

1+1

Слідчий Тихонов упіймав злодіярецидивіста Олексія Дєдушкіна
на прізвисько Батон із чужим
чемоданом, у якому знаходився
рідкісний орден Андрія Первозванного, що належав барону
фон Діцу.

Увагу міліцейського патруля
привернула дивна поведінка
нічного перехожого. Почав тікати, впустив сумку, в якій виявилося... близько ста тисяч! У ці ж
години в одному з міських парків
була вбита жінка...

Саймон загинув після виконання
місії. Потрапивши до чистилища,
він укладає угоду з дияволом.
Сатана дає йому силу і зброю.
В обмін на те, щоб ще раз побачити свою дружину, Саймон повинен
підготувати прихід сил зла.

1984 рік. Провінція. Після дискотеки зникає дочка секретаря
райкому партії. Свідків немає. У
цей же вечір у будинку на околиці міста стається жорстоке вбивство. Обидва розслідування доручені капітану міліції Журову.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.30
07.35
07.40
07.45
08.20

04.30
07.00
07.10
07.30

Ера бiзнесу
Будмайданчик
Гiсть студiї
Глас народу
Д/ф «I. Аллегрова. По
лезу кохання»

09.00, 21.00, 04.00
Пiдсумки дня

09.20, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я

09.45 Секрети успiху
10.15, 04.20 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Д. Гордона
12.35 Хай щастить
12.55 Крок до зiрок
13.45, 02.35 Х/ф «Циклон
розпочнеться вночi»

15.00, 18.20, 01.20, 02.10
Новини

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
10.55
12.00
12.50
14.30
15.20
16.15
18.00
18.10

15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.55 Х/ф «Слiдством
встановлено»
17.30 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.45, 21.20 Дiловий свiт
19.00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19.45 Криве дзеркало
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви.
Геттисбург

Т/с «Бригада»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Вищий пiлотаж»
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Дія «Господарки
тайги» розгортається у наші дні
на Крайній Півночі. Єгер Василина мешкає у заповіднику. Перед
нею стоїть вибір:
або закрити очі
на розграбування рідного краю,
або боротися,
ризикуючи власним життям.

20.00 Подробицi
20.30 Спорт у
20.35
22.20
01.15
02.50

«Подробицях»
Т/с «Мар'їна роща»
Т/с «Бригада»
Х/ф «Сторожова
вежа»
Д/с «Великi мiграцiї»

1+1

06.05
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35
12.40
13.45
14.50
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.35
00.00
01.00
02.25
03.10
03.55
04.40

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Цiкава Варвара»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Українськi сенсацiї
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Вантаж 200»
Українськi сенсацiї
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Вантаж 200»

05.25
05.55
06.55
07.05
07.45
07.50
08.45
09.15
10.05
11.55
12.45
13.00
13.50
14.50
16.50
18.45
19.20
20.05
22.00
23.05
23.55
00.50
02.20
03.55
04.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Група «Zeta»
Факти. День
Т/с «Група «Zeta»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Таксi»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Спаун»
Х/ф «Чорна маска.
Мiсто масок-2»
ПроЦiкаве
Свiтанок

НОВИЙ

06.15 Чужi помилки
07.00 Усе буде добре!
08.50 Неймовiрна правда
про зiрок
10.20 Зiркове життя
11.15 Х/ф «Тобi,
справжньому»
Минуле рано чи
пізно нагадує про
себе. Так сталося
і в родині Олега
та Ані Ненашевих. Відпочиваючи на узбережжі
Чорного моря,
глава сім’ї зустрів іншу. А пізніше їхня дочка
познайомиться з
дівчинкою – своєю копією...

14.10
16.10
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.15
01.05
02.55

МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Самара»
Вiкна-Новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Iнше життя»
Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

05.20 Т/с «Як сказав Джим» 06.00 Х/ф «Перегони по
вертикалi»
06.00, 06.45 Очевидець.
07.05 Х/ф «Секретний
Найкумеднiше

06.10 Т/с «Єфросинiя.

06.40, 07.10, 07.35, 08.45

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Термiново в

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45, 22.30 Т/с

12.00 Т/с «Детективи»
12.55 Т/с «Ланцюг»
14.50, 19.20 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Захист свiдкiв»
21.05 Крутi 90-тi
21.55 Т/с «Кримiналiсти.

10.00 Х/ф «Лiсовик.

Пiдйом

07.30 Репортер
08.30 Репортер
09.00 Т/с «Вiола

10.05
13.20
14.15
14.40
14.45
15.45
15.50
16.45

17.55
19.00
19.15
19.35
20.35
21.40
22.40
23.45
00.45
01.00
01.10
02.40
03.30
04.10
04.30

Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей-3»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Злюки бобри»
Kids Time
Teen Time
Т/с «АйКарлi»
Teen Time
Т/с «Третя планета вiд
сонця»
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей-3»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Школа»
Т/с «Щоденники
вампiра»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Плiткарка»
Богдан Хмельницький
Пiд знаком бiди
Цiна повернення
Iван Франко

фарватер»

номер 3»

Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Мисливець
проти Чужого.
Двобiй»
02.15 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
ТЕТ

09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00, 22.25 Т/с «Метод
Лаврової»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Досвiдос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»
01.40 До свiтанку

Продовження»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

«Слiд»

Продовження iсторiї»

11.50, 04.25 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Дикий-3»
20.50 Т/с «Право на
правду»

21.45 Т/с «Слiд. Анонiмнi
алкоголiки»

23.20 Т/с «Подружжя»
ФУТБОЛ
07.05, 18.30, 04.05
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
08.10 ЧУ. «Говерла» –
«Динамо»
10.20, 16.00 Copa del Sol.
«Шахтар» –
«Русенборг»
12.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Осасуна»

14.40, 23.40, 03.05
19.15
21.40
00.55
05.20

Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Хетафе»
Чемпiонат Англiї.
КПР – «Ман. Сiтi»
ЧУ. «Металург» (З) –
«Металiст»
Новини

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 3, 25 січня 2013 року

99

СЕРЕДА, 30 СІЧНЯ 2013 РОКУ

15:50 «НА СЕМИ ВІТРАХ»

00:15 «МОБІ ДІК. ПОЛЮВАННЯ НА МОНСТРА»

00:45 «ГЛИБОКЕ СИНЄ МОРЕ»

01:10 «БОЖЕВІЛЬНЯ НА КОЛЕСАХ»

ПЕРШИЙ

НТН

ICTV

УКРАЇНА

Дія фільму відбувається під час
Другої світової війни, в будинку,
розташованому на перетині
фронтових доріг, «на семи вітрах». Тут живе проста дівчина
Світлана, яку доля зводить з
різними людьми.

20 жовтня 1969 року американська субмарина зазнала нападу гігантського кита. Загинули всі, крім
Джона Ахаба. Втративши у битві
не тільки ногу, а й здоровий глузд,
він усе життя присвячує полюванню на таємничого монстра.

Учені лабораторії «Акватика»,
розробляючи препарат від хвороби Альцгеймера, знаходять
спосіб збільшення мозку піддослідних акул. Агресивні й злі хижаки перетворюються на думаючих монстрів-убивць.

Боб Мунро і його родина повинні
проводити більше часу разом.
Давши обіцянку вирушити на
відпочинок на Гаваї, Боб змінює
плани. І замість тижня у тропічному раю родина подорожує автомобілем до Колорадо.

ПЕРШИЙ
07.20 Хочу все знати
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Гiсть студiї
07.45 Глас народу
08.20 Д/ф «М. Нейолова. З
собою та без себе»

09.00, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.05 Околиця
09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.15, 04.20 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Д. Гордона
12.35 Книга.ua
13.00 Українська пiсня
13.35 Х/ф «Костянтин
Заслонов»

15.00, 18.20, 01.20, 02.10

ІНТЕР
04.35 Т/с «Бригада»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
10.55
12.00
12.50
14.30

«Судові справи»
демонструють
роботу суду зсередини. Мета
програми – повідомити аудиторії
інформацію про
те, як виконується правосуддя,
що написано у
законах, як слід
поводитися у
конфліктних ситуаціях.

Новини

15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Х/ф «На семи
вiтрах»
17.30 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.45, 21.20 Дiловий свiт
19.05 Бенефiс О. Воробей
20.50 Лото «Мегалот»
21.00, 04.00 Пiдсумки дня
21.30 Криве дзеркало
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Новий
Орлеан
00.35 Помiж рядками
01.40 Про головне
02.35 Д/ф «Балада для
королеви»

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Судовi справи

15.20
16.15
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
22.20
01.20
02.55

Сiмейний суд
Т/с «Вищий пiлотаж»
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Мар'їна роща»
Т/с «Бригада»
Х/ф «Одержимiсть»
Д/с «Великi мiграцiї»

1+1
06.05
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25

12.30
13.40
14.50
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.30
23.35
00.00
01.00
02.20
03.10
03.55
04.40

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Цiкава Варвара»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Планета iдiотiв»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Планета iдiотiв»

ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей
05.35 Факти
06.00 Свiтанок
07.00 Дiловi факти
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.50 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Група «Zeta»
Факти. День
Т/с «Група «Zeta»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Таксi»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Глибоке синє
море»
Х/ф «Спаун»
ПроЦiкаве
Свiтанок

12.00
12.45
13.00
13.55
15.00
16.55
18.45
19.15
20.00
22.00
23.05
23.55
00.45
02.25
03.55
04.25

СТБ
06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда

10.05
11.05
12.55
16.10
18.00
18.20
20.00
21.00

НОВИЙ
05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.45 Очевидець.
Найкумеднiше

про зiрок
Зiркове життя
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Самара»
Лікар «швидкої
допомоги» Олег
Самарін на прізвисько Самара –
великий бунтар і
вискочка. Він
сперечається з
керівництвом,
жартує над колегами та пацієнтами, порушує всі
статути! Однак
Самарі все пробачається. Він –
хірург від Бога!

22.00
22.25
00.05
00.55
03.35

Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Iнше життя»
Нiчний ефiр

06.40, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.45
Репортер

09.00, 16.45 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей-3»
10.05, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15, 14.15 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.35, 15.40 Teen Time
14.40 Т/с «АйКарлi»
15.45 Т/с «Третя планета вiд
сонця»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
20.35 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.40 Т/с «Школа»
23.45 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дiтей
01.15 Т/с «Плiткарка»
02.45 Десята муза в Українi
03.20 Десята муза в Українi
04.15 Моя адреса –
Соловки. Не вдарте
жiнку навiть квiткою
04.35 Життя в обiймах
квiтiв
04.50 Софiя – дитя кохання
05.05 Таємниця кохання.
Олександрiя

НТН
06.05 Х/ф «Перегони по

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Єфросинiя.

07.10 Х/ф «Секретний

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Дикий-3»
11.50, 04.25 Нехай говорять
15.35, 02.50 Щиросерде

вертикалi»

Продовження»

фарватер»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
09.55 Т/с «Термiново в
номер-3»

12.00 Т/с «Детективи»
12.50 Т/с «Ланцюг»
14.45, 19.20 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Захист свiдкiв»
21.05 Крутi 90-тi
21.55 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Мобi Дiк.
Полювання на
монстра»

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00, 22.25 Т/с «Метод
Лаврової»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Досвiдос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

зiзнання
Право на захист
Т/с «Нерiвний шлюб»
Говорить Україна
Т/с «Право на
правду»
21.45 Т/с «Слiд. Бiла стрiла»
23.20 Т/с «Подружжя»
01.10 Х/ф «Божевiльня на
колесах»

16.00
17.10
19.20
20.50

ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Металург» (З) –
«Металiст»
10.20, 18.00 Чемпiонат
Англiї. КПР – «Ман.
Сiтi»
13.45 Copa del Sol.
«Шахтар» –
«Русенборг»
16.00 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Нюрнберг»
20.00 Один на один з
Гамулою
20.30, 04.15 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
21.55 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Саутгемптон»
00.00, 03.20 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
00.45 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
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13:40 «СТРІЛИ РОБІНА ГУДА»

00:45 «НАДМІРНЕ НАСИЛЬСТВО»

02:10 «МІЛЬЙОНЕР МИМОВОЛІ»

1+1

ICTV

УКРАЇНА

Хоробрий захисник знедолених
Робін Гуд, як завжди, бореться з
жадібними й жорстокими багатіями. Цього разу він заступається за розореного лицаря Аллана
і стає на герць із самим шерифом Ноттінгемським.

Група «зелених» екстремістів
захоплює центр дослідження
приматів і випускає з наукової
лабораторії мавпу, інфіковану
вірусом нестримної агресії. Через чотири тижні вся Англія
охоплена страшною епідемією.

Великого боса наркомафії Села
Ді Марко «взяли» поліцейські під
час передачі товару. Але йому
вкотре вдається вийти сухим із
води. І Сел застосовує вражаючу
жорстокість до своїх підлеглих і
кривдників-поліцейських...

Лонгфелло Дідс — скромний
власник піцерії у маленькому
містечку — романтик і поет,
життя якого круто змінюється,
коли він отримує у спадок від
свого дядечка 40 мільйонів доларів.

ПЕРШИЙ

06.45 Смiх з доставкою
07.20
07.30
07.35
07.40
07.45
08.20

00:35 «28 ДНІВ ПОТОМУ»
ПЕРШИЙ

додому
Хочу все знати
Ера бiзнесу
Будмайданчик
Гiсть студiї
Глас народу
Д/ф «О. Барикiн.
Незакiнчений
концерт»

09.00, 21.00, 04.00
Пiдсумки дня

09.20, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.25 Караоке для дорослих
10.15, 04.20 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Д. Гордона
12.35, 01.40 Про головне
12.50 Здоров'я
13.40 Х/ф «Стрiли Робiна
Гуда»

15.00, 18.20, 01.20, 02.10
Новини
15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.55 Х/ф «Раллi»
17.30 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.45, 21.20 Дiловий свiт
19.10 Криве дзеркало
21.30 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Битва
на Стерлiнгському
мосту
00.35 Помiж рядками

ІНТЕР

04.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
10.55
12.00
12.50
14.30
15.20
16.15
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
22.20
01.15

02.40
03.10
03.15

Т/с «Бригада»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Вищий пiлотаж»
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Мар'їна роща»
Т/с «Бригада»
Х/ф «Смертельний
контакт. Пташиний
грип в Америцi»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Х/ф «Смертельний
контакт. Пташиний
грип в Америцi»

1+1

06.05
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.30
12.35
13.45
14.50
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.30
23.40
00.35
02.35
03.00
03.50
04.35
05.20

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Цiкава Варвара»
Х/ф «Цiкава Варвара»
Моя хата з краю
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «28 днiв потому»
ТСН
Моя хата з краю
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Сiмейнi мелодрами-2

05.30
06.00
07.00
07.10
07.45
07.50
08.45
09.15
10.05
11.45
12.45
13.00
13.50
14.50
16.50
18.45
19.15
20.00
22.00
23.00
23.50
00.45
02.10
03.45
04.25

Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Група «Zeta»
Факти. День
Т/с «Група «Zeta»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Таксi»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Надмiрне
насильство»
Х/ф «Глибоке синє
море»
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ

НОВИЙ

06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.35 Неймовiрна правда
10.05
11.05
13.05
16.10
18.00
18.20

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Чудес не буває»
МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів!

20.00 Слiдство ведуть
21.00
22.00
22.25
23.15
00.20
01.10
03.00

екстрасенси
Т/с «Самара»
Вiкна-Новини
Зiркове життя
Зiркове життя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Iнше життя»
Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.45 Очевидець.
Найкумеднiше

06.40, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.45
09.00

10.05
13.15
13.20
14.15
14.35
14.40
15.40
15.45
16.45

17.55
19.15
19.35
20.35
21.40
22.40
23.50
01.00
01.10
01.15
02.50
03.45
04.35

Репортер
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей-3»
Т/с «Татусевi дочки»
Kids Time
М/с «Злюки бобри»
Kids Time
Teen Time
Т/с «АйКарлi»
Teen Time
Т/с «Третя планета вiд
сонця»
Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей-3»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Школа»
Т/с «Щоденники
вампiра»
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Плiткарка»
Десята муза в Українi
Зiрка Вавiлова
Швидкоплинний сон

НТН

06.10 Х/ф «Перегони по

вертикалi»
07.15 Х/ф «Секретний
фарватер»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
09.55 Т/с «Термiново в
номер-3»
12.00 Т/с «Детективи»
12.50 Т/с «Ланцюг»
14.40, 19.20 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Х/ф «Сонячний удар»
21.05 Крутi 90-тi
21.55 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Мегаакула
проти крокозавра»
02.20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
ТЕТ

09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00, 22.25 Т/с «Метод
Лаврової»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
15.40, 00.55 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Досвiдос
17.40 Половинки
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»
01.20 Кузня зiрок-3

УКРАЇНА

06.10 Т/с «Єфросинiя.
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45, 22.30 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Дикий-3»
11.50, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
Україна

20.50 Т/с «Право на
правду»
Т/с «Слiд. Маски»
Т/с «Подружжя»
Т/с «Тюдори»
Х/ф «Мiльйонер
мимоволi»
ФУТБОЛ

21.45
23.20
00.15
02.10

08.10 ЧУ. «Шахтар» –
«Говерла»

10.20 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Нюрнберг»
13.00, 03.15 Чемпiонат
Англiї. КПР – «Ман.
Сiтi»
15.00 Один на один з
Гамулою
15.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
16.55 Copa del Sol.
«Шахтар» – ЦСКА
19.00 Futbol Mundial
19.30 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Саутгемптон»
21.30 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
22.50 Copa del Sol.
«Шахтар» – ЦСКА
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22:45 «СОНЯЧНИЙ УДАР»

01:35 «ПОЛЮВАННЯ НА «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

НТН

ICTV

УКРАЇНА

ІНТЕР

Ветерани спецзагону, які виконували найскладніші завдання
під час бойових дій, вирішили,
пішовши у відставку, організувати таємну компанію найманих
убивць. І знешкодити їх може
тільки колишня колега Лайдл...

Енді Штіцер домігся багато чого
у своєму житті. У нього неважка
робота у відділі електроніки
універмагу, симпатична квартирка і хороші друзі. Однак всетаки не вистачає одного: Енді
все ще незайманий...

«Червоний Жовтень» — російський ядернний підводний човен, який під командуванням
капітана Марко Реміуса прямує
до узбережжя США. Американський уряд вважає, що Реміус планує напад.

календар

ІНТЕР
04.30 Т/с «Бригада»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у

06.25, 06.35, 07.15, 07.35

07.20
07.30
08.20

01:10 «40-РІЧНИЙ НЕЗАЙМАНИЙ»

Фільм про те, як відвернули загрозу теракту з боку іноземної
розвідки, метою якого було
знищення наднової зброї «Сонячний удар», сконструйованої
російськими вченими для оснащення військових кораблів.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Православний

06.30
06.50

00:40 «НАДМІРНЕ НАСИЛЛЯ-2»

Країна on-line
АгроЕра
Смiх з доставкою
додому
Хочу все знати
Ера бiзнесу
Д/ф «Н. Бiлохвостикова. Без
гучних слiв»

09.00, 21.00, 04.00
Пiдсумки дня

09.20 Д/ф «Контингент.
В'єтнам»

10.15, 04.20 Т/с «Маруся»
11.45 Надвечiр'я
12.15 Свiтло
12.40 Вiра. Надiя. Любов
13.35 Адреналiн
15.00, 01.20 Новини
15.20 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.50, 18.20 Криве

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
10.55
12.00
12.50
14.30
15.20
16.15
18.00
18.10
20.00
20.30
22.30
01.35

дзеркало
18.05, 21.10 Дiловий свiт
20.40, 02.10 After Live
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.30 Пiдсумки
00.50 Вiд першої особи
01.40 Про головне

03.40
04.10

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Вищий пiлотаж»
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Подробицi
Справедливiсть
Т/с «Бригада»
Х/ф «Полювання на
«Червоний Жовтень»
Подробицi
Д/ф «Ален Делон.
Чоловiк на всi часи»

1+1
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.35

ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей
05.35 Факти
06.05 Свiтанок
07.05 Дiловi факти
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.50 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.05 Т/с «Вулицi розбитих

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1

11.55
12.45
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана» 13.00
12.40 Х/ф «Цiкава Варвара» 13.50
13.45 Х/ф «Цiкава Варвара»
14.55
14.50 Сiмейнi мелодрами
16.50
15.45 Сiмейнi мелодрами-2
16.45 ТСН
18.45
17.10 Т/с «Величне
19.15
сторіччя. Роксолана» 20.00
22.00
19.30 ТСН
20.15
22.00
00.10
02.10
02.55
03.35

Шiсть кадрiв

Вечiрнiй Київ
Х/ф «РЕД»
Х/ф «28 днiв потому»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»

23.00
23.45
00.40
02.10
03.30
03.50

05.35 ТСН

лiхтарiв»
Т/с «Група «Zeta»
Факти. День
Т/с «Група «Zeta»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Таксi»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Надмiрне
насилля-2»
Х/ф «Надмiрне
насилля»
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ
05.35 Чужi помилки

06.15 Х/ф «Розiграш»
07.55 Х/ф «Чудес не буває»

НОВИЙ
05.15 Служба розшуку дiтей
05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.45 Очевидець.
Найкумеднiше

09.55 Х/ф «Дихай зi мною»

06.40, 07.10, 07.40, 08.45

17.50 Вiкна-Новини

07.30, 08.30, 19.00, 00.50

18.00 Х/ф «Дихай зi мною»
19.55 Моя правда
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Моя правда
23.20 Зiркове життя
00.25 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
Жив-був розлучений бізнесмен,
і була у нього маленька донька. І
ось одного разу в
офісі Олександра
з’являється молода особа на
ім’я Даша. Вона
прийшла в надії
отримати місце
секретаря, але їй
запропонували
стати гувернанткою...

02.40 Нiчний ефiр

Пiдйом
Репортер
09.00, 16.45 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей-3»
10.05, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.15 Kids Time
14.35 Teen Time
14.40 Т/с «АйКарлi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Третя планета вiд
сонця»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
20.40 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.45 Т/с «Школа»
23.50 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.05 Спортрепортер
01.15 Т/с «Плiткарка»
02.45 Благословляю i
молюся
03.15 Портрет, написаний
глибиною
03.45 Чемпiон чемпiонiв
04.00 Дiалоги
В. Сiльвестров
05.00 Solo-mea

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Єфросинiя.

НТН
05.50 Х/ф «Контрудар»
07.10 Х/ф «Секретний

Продовження»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30

фарватер»

08.30, 19.00, 01.55 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Термiново в
12.00
12.50
14.40
16.30
19.30
22.45
00.25
02.30
04.05

номер-3»
Т/с «Детективи»
Т/с «Ланцюг»
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Днiпровський
рубiж»
Т/с «Вчора
закiнчилася вiйна»
Х/ф «Сонячний удар»
Х/ф «Лiсоруб»
Речовий доказ
Агенти впливу

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00, 22.30 Т/с «Метод
Лаврової»
12.55 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Досвiдос
17.40 Половинки
18.20 Одна за всiх
19.25 Шури-Мури
21.35 Що якщо?
22.00 Вiталька
23.30 Анекдоти
00.05 Т/с «Реальна кров»

Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Дикий-3»
11.50, 04.25 Нехай говорять
15.35, 03.00 Щиросерде
зiзнання
Право на захист
Т/с «Нерiвний шлюб»
Говорить Україна
Т/с «Право на
правду»
21.45 Т/с «Ментiвськi вiйни6»
01.10 Х/ф «40-рiчний
незайманий»

16.00
17.10
19.20
20.50

ФУТБОЛ
10.20, 16.00 Чемпiонат
Англiї. МЮ –
«Саутгемптон»
12.15, 18.30, 01.10
Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
13.15, 18.00, 00.25 Один на
один з Гамулою
19.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Осасуна»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Вердер» –
«Ганновер»
23.25, 03.45 Чемпiонат
Iталiї. Передмова до
туру
23.55, 03.20, 04.55
Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
02.10 Futbol Mundial
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11:50 «АГЕНТ КОДІ БЕНКС-2»

17:20 «ДІТИ ШПИГУНІВ-2»

19:00 «СМЕРТЕЛЬНА ЗБРОЯ»

23:50 «ЧИСТИЛЬНИК»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НТН

Агент Коді Бенкс повертається!
Перед ним стоїть нове завдання: знайти у Лондоні пристрій,
що дозволяє управляти свідомістю людей, і знищити його.
Хоча дехто в ЦРУ цього дуже не
хоче.

Джуні та його сестра Кармен
вирушають на таємничий острів,
де один вчений-винахідник створює надприродних істот. Вони
повинні зупинити божевільного
лиходія, однак у цьому завданні
їм заважають конкуренти.

Поліцейський, який пройшов
пекло в'єтнамських джунглів,
втрачає кохану жінку, а разом з
нею — й інтерес до життя. Йому
дають у напарники батька трьох
дітей і наказують розслідувати
самогубство порнозірки.

Відгриміли бої, і мир прийшов до
обпалених вогнем джунглів Анголи. Команда американських
саперів, прозваних «чистильниками», прибула в місця колишніх
боїв, щоб ліквідувати мінні поля
навколо мирних сіл.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.05 Пiдсумки
06.20 Свiт православ'я
07.00 Клуб гумору
08.00, 10.15 Шустер-Live
09.55 Школа юного

05.10
07.55
09.55
10.50
12.40
13.45

суперагента
12.35 Криве дзеркало
17.00 Секрети успiху
17.35 Х/ф «Пiдданi
революцiї»
19.00 Золотий гусак
19.30 Жарт із В. Винокуром
19.55, 22.00 Зiрки гумору
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Кабмiн: подiя тижня
21.30 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.25 Ера здоров'я
23.50 Фiльм-концерт
«В. Леонтьєв. Час
летить, неначе
вершник»
01.40 ТелеАкадемiя
03.15 Нащадки
04.15 Хто в домi господар?
04.35 Надвечiр'я
05.05 Д/ф «Жан-Поль
Готьє. Напередоднi»

17.10
20.00
20.25

22.10

Т/с «Бригада»
Справедливiсть
Орел i решка
Велика рiзниця
Велика рiзниця
Т/с «Сашко, кохання
моє»
Проводи Старого
року з М. Галкiним
Подробицi
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала – 2012»
Х/ф «Стерво»
Лужина Олена
Миколаївна – залізна бізнес-леді.
У її житті все має
свій порядок і
призначення. Вона завжди отримує те, що вимагає, і не терпить
заперечень. Вона знає, що її називають стервом
і, здається, пишається цим...

00.10 Великий бокс.
01.20
01.45
03.30
04.20

М. Бурсак vs Ж. Марi
Подробицi
Х/ф «Всупереч долi»
Д/ф «Георгiй Юматов.
Трагедiя офiцера»
Д/ф «Зустрiчайте –
Челентано!»

1+1

ICTV

06.05
06.40
08.00
09.00

Ремонт +
Я люблю Україну-3
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
10.10, 10.35 М/с «Чiп i
Дейл»
11.00, 04.45 Свiт
навиворiт-3
11.50, 03.10 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс-2, пункт
призначення –
Лондон»
13.50 Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»
16.30 Вечiрнiй Київ
18.30 Розсмiши комiка
19.30, 05.30 ТСН
20.00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря-3.
На краю землi»
23.15 Х/ф «День бабака»
01.20 Х/ф «РЕД»
Френк Мозес,
екс-агент ЦРУ,
живе мирним і
тихим життям.
Але минуле наздоганяє його:
якось вранці загадковий кілер
намагається вбити Френка. Досвідчений агент,
звичайно, зумів
ухилитися від кулі, але відразу
зрозумів, що
справи кепські.

СТБ

04.55 Факти
05.25, 05.00 Свiтанок
06.15 Козирне життя
06.50 Т/с «Таксi»
08.30 Зiрка YouTube
09.30 Дача
10.25 Квартирне питання
11.20, 15.20 Дивитися всiм!
12.15 ОлiмпiЛяпи
13.00 За кермом
13.25 Х/ф «Брюс

05.40 Нашi улюбленi
мультфiльми
06.50 Х/ф «Дами
запрошують
кавалерiв»
Лірична комедія
про зворушливу
некрасиву дівчину з провінції.
Вона вперше в
житті їде на курорт, сподіваючись знайти собі
нареченого. І вона його дійсно
зустріне... Це самотній, сором’язливий,
простакуватий

Всемогутнiй»
У житті телерепортера Брюса
Нолана почалася
чорна смуга. Але
раптом стається
диво! До нього
сходить Господь і
пропонує на деякий час божественну силу. Нолан зможе ходити по воді, лікувати всі хвороби і
передбачати
майбутнє...

16.05
17.00
17.55
18.45
19.00
20.55
22.55
00.55
02.50
04.15

Несекретнi файли
Екстрений виклик
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Смертельна
зброя»
Х/ф «Смертельна
зброя-2»
Х/ф «Смертельна
зброя-3»
Х/ф «Смертельна
зброя-4»
Х/ф «Надмiрне
насилля-2»
ПроЦiкаве

НОВИЙ

05.25 Т/с «Тру Джексон»
06.35 Т/с «Ластiвчине
09.00
09.35
10.00
10.55
12.20
13.25
14.30
17.20
19.40

У 2032 році у
кріо-в’язниці після 35-річної заморозки просинається небезпечний злочинець Саймон Фенікс. Влада шукає
того, хто зміг би
його здолати, тому розморожують сержанта
Джона Спартона,
раніше засудженого за сутичку з
Феніксом.

хлопець.

08.10
09.05
10.05
10.45
12.15
15.15
19.00
22.40
23.40
02.30

Караоке на Майданi
Їмо вдома
ВусоЛапоХвiст
Хата на тата
Моя правда
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Мiй коханий
генiй»
Зiркове життя
Х/ф «Золоте теля»
Нiчний ефiр

гнiздо»
М/с «Роги i копита.
Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
Файна Юкрайна
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Т/с «Татусевi дочки»
Х/ф «Дiти шпигунiв2. Острiв загублених
бажань»
Х/ф «Руйнiвник»

22.00 Х/ф «У зонi
00.05
00.10
03.45
04.40
04.55
05.10

смертельної
небезпеки»
Спортрепортер
Х/ф «Нескiнченний
свiт»
Загублений рай
Скiфи (свiдчення i
версiї)
Скiфи
Сумний П'єро

УКРАЇНА

НТН

07.00 Х/ф «Велика пригода
Зорро»
08.30 Т/с «Прямуючи на
пiвдень»
10.20 Залiзний Оскар
10.50 Випадковий свiдок
11.30, 03.40 Речовий доказ
12.00, 22.35 Свiдок
12.50 Т/с «Днiпровський
рубiж»
15.20 Т/с «Чокнута»
19.00 Т/с «Павутиння-5»
23.00 Головний свiдок
23.50 Х/ф «Чистильник»
01.30 Х/ф «Примара»
04.00 Агенти впливу
04.50 Уроки тiтоньки Сови
05.10 Правда життя

ТЕТ

08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

06.00, 05.50 Срiбний
апельсин

07.00, 19.00, 03.20 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
09.00 Найкращий кухар на
селi

10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Мамо, я кiлера
люблю»

13.10 Х/ф «Припустимi
жертви»

15.00 Т/с «Слiд»
16.20, 19.20 Т/с
«П'ятницький»

21.15 Т/с «Мент у законi-6»
00.50 Х/ф «Американський
пирiг-3. Весiлля»

02.30, 03.40 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
ФУТБОЛ

07.45 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

08.10 Чемпiонат Нiмеччини.

дослiдниця»

10.05 М/с «Лiло i Стiч»
11.25 Т/с «Моя прекрасна
13.35
14.25
16.30
18.20
20.40
22.25
23.00
00.45
01.35
03.00

няня»
Одна за всiх
Х/ф «Вуличнi танцi»
Х/ф «Вуличнi
танцi-2»
Х/ф «Будинок
Великої матусi»
Вiталька
Веселi мамзелi
Х/ф «Орки»
Comedy Woman
Х/ф «Велика
маленька Я»
До свiтанку

11.10
13.05
14.40
16.55
19.10
20.55
22.55
01.10

«Вердер» –
«Ганновер»
Copa del Sol.
«Шахтар» – ЦСКА
Futbol Mundial
Чемпiонат Англiї.
КПР – «Норвiч»
Copa del sol. Фiнал
Чемпiонат Iталiї.
«Торiно» –
«Сампдорiя»
Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Леванте»
Чемпiонат Iспанiї.
«Гранада» – «Реал»
Copa del sol. Фiнал
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07:20 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»

13:15 «ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО»

20:00 «ВІД КОЛИСКИ ДО МОГИЛИ»

22:00 «КОРОЛЬ ВЕЧІРОК-2»

УКРАЇНА

ICTV

НОВЫЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

На горе всій Британії з'ясовується, що єдиний спадкоємець
спорожнілого престолу – любитель гамбургерів, товстун з
Америки на ймення Ральф, який
абсолютно не уявляє, що це таке — бути справжнім королем.

Стівен Тейлор, у якого виникли
фінансові проблеми, дізнається,
що його дружина Емілі зраджує
йому з художником Девідом.
Стівен збирає інформацію і дізнається, що Девід — не художник, а шлюбний аферист...

Професійний грабіжник і секретний агент об'єднують
свої зусилля у боротьбі проти
жорстокої банди лютих гангстерів, яка працює під керівництвом кривавого мафіозі...

Приїхавши на навчання до Оксфорду, Тай дізнається, що його
не взяли у товариство «Братська
гільдія лисиць і собак». Але є
вихід — створити альтернативне
братство «Півень і бики». Це
буде жорстокий бій...

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10 Клуб гумору
07.10 Сiльський час
07.40, 00.10 Дружина
09.05 Х/ф «Новi пригоди

ІНТЕР
05.25 М/ф «Вiнкс-5»
06.30 Х/ф «Син Рембо»
08.10 Великий бокс. М.

капiтана Врунгеля»
10.20 Крок до зiрок
11.05 Маю честь запросити
11.50 Хто в домi господар?
12.10 Караоке для дорослих
12.55 Золотий гусак
13.25 Шеф-кухар країни
14.15 Ближче до народу
14.50 Новорiчна нiч на
«Першому»
17.40 Дiловий свiт. Тиждень
18.15 Криве дзеркало
20.50, 01.50 Офiцiйна
хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.30, 02.00 Точка зору
21.50 Головний аргумент
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Смiх з доставкою
додому
01.20 Пiдсумки тижня
02.20 Досвiд
03.45 Вiра. Надiя. Любов
04.35 Околиця
05.05 Д/ф «Соня Рiкель.
Напередоднi»

10.05

09.30

12.00
12.25
16.30
18.15
20.00
20.55
22.40

Бурсак vs Ж. Марi
Школа лiкаря
Комаровського
Х/ф «Максим
Перепелиця»
Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос.
Самогонники»
Т/с «Якщо небо
мовчить»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала – 2012»
Т/с «Лорд. Песполiцейський»
Подробицi тижня
Т/с «Лорд. Песполiцейський»
Х/ф «Термiнатор-3.
Повстання машин»

1+1
06.05 Х/ф «З неба на
землю»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «ЛотоЗабава»

10.10
10.35
11.00
11.25
15.15
19.30
20.15
22.10
23.10

Подробицi тижня
Х/ф «Стерво»
Д/ф «Я – супермен»
Глянець

М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарнi курси
Х/ф «Золоте теля»
Х/ф «Самозванка»
ТСН
Х/ф «На гачку»

08.15
09.10
09.35
10.35
11.30
12.00
12.20
13.15

Свiтське життя
Х/ф «Платон»

15.10

У московському
житті він як риба

Десять років тому Джон Коннор
допоміг урятувати людство. Зараз він живе на
самоті. Але анонімність не може
допомогти у боротьбі проти ТХ,
нової моделі робота-вбивці, надісланої довершити справу,
розпочату кіборгами...

00.40
01.25
03.00
03.55

М/с «Чiп i Дейл»

ICTV
05.55 Факти
06.15 Свiтанок
07.05 Квартирне питання
07.55 Анекдоти по-

17.00

у воді. Успішний,
привабливий,
метушливий,

18.45
19.30

завжди у русі. Він
робить гроші на

21.35

основних інстинктах. Контакти,
зв’язки, готівка,

23.45
00.10

дівчатка – у нього
було все, крім ко-

02.00

хання...

01.05 Х/ф «Пiдставне тiло»
03.05 Х/ф «Самозванка»

03.45
04.25

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Мульт особистостi
Кримiнальний облом
Х/ф «Iдеальне
вбивство»
Х/ф «Тупий та ще
тупiший»
Х/ф «Брюс
Всемогутнiй»
Факти тижня
Х/ф «Смертельна
зброя-3»
Х/ф «Смертельна
зброя-4»
Iнший футбол
Х/ф «Смертельна
зброя»
Х/ф «Смертельна
зброя-2»
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ
05.45 Нашi улюбленi

06.55
08.40
09.40
10.35
11.35
16.40
19.00
19.55
23.40

мультфiльми
Х/ф «Висота»
Їмо вдома
Зiркове життя
Караоке на Майданi
Т/с «Самара»
Х/ф «Жiноча iнтуїцiя»
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Полiт метелика»
Х/ф «Нерозумна
зiрка»
Сімнадцятирічна

НОВИЙ
05.35 Т/с «Тру Джексон»
06.00 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 М/с «Пiнгвiни з
09.00
09.35
09.55
11.00
15.35

Еля Найдьонова
– кругла сирота.
Почувши по теле-

17.35
20.00

візору про набір у
телепроект «Зо-

22.00

ряні війни», переможець якого отримує шанс ста-

00.00
00.05

ти зіркою естради, Еля найпершим автобусом

02.05
02.45

вирушає підкорювати столицю.

01.25 Х/ф «Дами
запрошують
кавалерiв»
02.40 Х/ф «Дорога додому»
03.55 Нiчний ефiр

03.00
03.35
04.00
04.35
04.45

Мадагаскару»
М/с «Роги i копита.
Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/ф «Том i Джеррi.
Шерлок Холмс»
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Дiти шпигунiв-2.
Острiв загублених
бажань»
Х/ф «Руйнiвник»
Х/ф «Вiд колиски до
могили»
Х/ф «Король
вечiрок-2»
Спортрепортер
Х/ф «У зонi
смертельної
небезпеки»
Т/с «Плiткарка»
Пристрастi навколо
символiки
Митрополит Дмитро
Могила
Зима надiї
Двi долi
Мовчазне божество
Асканiя-Нова. Про що
курличуть журавлi...

УКРАЇНА
НТН
06.05 Легенди бандитського 06.00, 05.45 Срiбний
Києва

06.55 Х/ф «Версiя
полковника Зорiна»

08.25 Т/с «Чокнута»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 04.10 Агенти впливу
13.00 Православнi святi
15.10 Т/с «Вчора
закiнчилася вiйна»

19.00 Т/с «Слiпий»
23.00 Лохотрон
23.30 Х/ф «Хто ви, пане
01.15
03.10
05.05
05.35

КА?»
Х/ф «Камера 211»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Лiло i Стiч»
10.40 М/ф «Друзi
назавжди»
12.15 Х/ф «Вуличнi танцi»
14.20 Х/ф «Вуличнi
танцi-2»
16.10 Х/ф «Будинок
Великої матусi»
18.30 Даєш, молодь!
19.35 Шури-Мури
20.40 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.30 Х/ф «Клуб щастя»
00.30 Comedy Woman
01.30 Х/ф «Червона
перлина кохання»
02.50 До свiтанку

апельсин

07.00 Подiї
07.20, 04.15 Х/ф «Король
Ральф»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Мамо, я кiлера
люблю»

13.10 Т/с «Подружжя»
16.00 Т/с «Слiд»
17.10, 20.00 Т/с
«П'ятницький»

19.00, 03.30 Подiї тижня
21.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Т/с «Контргра»
01.20 Х/ф «Припустимi
жертви»

03.00 Щиросерде зiзнання
ФУТБОЛ
10.20, 15.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
10.30, 12.30, 15.00 Futbol
Mundial
11.00, 04.35 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
12.00 Один на один з
Гамулою
12.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Малага» –
«Сарагоса»
15.55 Чемпiонат Iталiї.
«Дженоа» – «Лацiо»
17.55 Чемпiонат Англiї.
«Ман. Сiтi» –
«Лiверпуль»
19.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Барселона»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» – «Бетис»
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№ 3, 25 січня 2013 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Рада та Актив ветеранської організації
Одеського прикордонного загону щиро та
сердечно вітають: старшого прапорщика
запасу ВОЛЧЕНКА Валерія Васильовича з
60-річним ювілеєм; старшого прапорщика
запасу РУБЦОВА Володимира Петровича
з 45-річним Днем народження, а також

ОГОЛОШЕННЯ

ветеранів, які народились у січні:
підполковників у відставці ПІСКУНОВА
Генріха Панасовича та КУДРЯШОВА
В’ячеслава Петровича; старших прапорщиків
запасу ЛЄОНОВА Петра Володимировича,
БЄЛОУСОВА Віктора Васильовича,
НІКОЛІШИНА Олега Григоровича, КОЗЕЛА
Олександра Васильовича, БОБЬОРА
Василя Степановича, КОЗОДОЯ Миколу
Дмитровича, РЖЕУТСЬКОГО Віктора
Вікторовича, ПУШКАРЯ Григорія Павловича
та вдову прикордонника ШОРУДИЛО
Катерину Миколаївну!
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя
та успіхів у повсякденній праці!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 15 січня 2013 року № 25 - ОС1
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
полковник
підполковнику БОБИКУ Олександру
Васильовичу

від 16 січня 2013 року № 28-ОС1
по Інформаційному агентству ДПСУ
молодший лейтенант
старшому прапорщику ФІЛІПЕНКО Тетяні
Олександрівні
Управління кадрів АДПСУ
АНОНС

Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà Óêðà¿íè

ÎÑÍÎÂÍ² ÍÀÏÐßÌÈ
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÏÎÄÀËÜØÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ó 2013 ÐÎÖ²

Головні
завдання 2013-го
Нинішнього року прикордонне відомство
ставить собі за мету якісне виконання завдань,
визначених Президентом України, Верховною
Радою та Урядом України з питань прикор
донної безпеки, протидію організованій зло
чинності в умовах запровадження нового Кри
мінального процесуального кодексу України,
початок реалізації третього етапу Концепції роз
витку Державної прикордонної служби України
на період до 2015 року, продовження виконання
Державної цільової правоохоронної програми
«Облаштування та реконструкція державного
кордону» на період до 2015 року, Концепції ін
тегрованого управління кордонами.
Як саме ці завдання реалізовуватимуть
ся на практиці читайте у спецвипуску газети
«Прикордонник України» від 1 лютого 2013
року, де у повному обсязі будуть надруковані
Основні напрями діяльності та подальшого
розвитку Державної прикордонної служби
України на 2013 рік.
n

ПІД ОДНУ ГРЕБІНКУ

ЄС запровадив
нові водійські
права

На виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 2010
року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалі
зації державної політики» та у зв’язку
із закінченням терміну повноважень
нині діючою Громадською радою при
Адміністрації Державної прикордонної
служби України в Адміністрації Дер
жавної прикордонної служби України
розпочато підготовку до проведення
установчих зборів з метою формуван
ня нового складу Громадської ради при
Адміністрації Державної прикордонної
служби України, які планується провес
ти за участю представників інститутів
громадянського суспільства 19 лютого
2013 року.
Склад ініціативної робочої групи з
підготовки установчих зборів по форму
ванню нового складу Громадської ради
при Адміністрації Державної прикор
донної служби України затверджено під
час засідання Ради 14 листопада 2012
року, протокол № 17.
Для участі в установчих зборах необ
хідно подати заяву, підписану уповнова
женою особою керівного органу інсти
туту громадянського суспільства, який
має досвід військово-патріотичного ви
ховання громадян України, сприяє ви
рішенню питань соціального захисту
військовослужбовців, осіб звільнених у
запас або відставку і членів їхніх сімей та
напрям діяльності якого відповідає ін
тересам Державної прикордонної служ
би України та безпеці держави.
До складу Громадської ради може
бути обрано не більше, ніж по одному
представнику від кожного інституту гро

мадянського суспільства.
Членство в Громадській раді є індиві
дуальним.
До заяви додаються:
– рішення керівника інституту гро
мадянського суспільства, якщо інше не
передбачено його установчими докумен
тами, про делегування представника для
участі в установчих зборах, посвідчене
печаткою (у разі наявності);
– біографічна довідка делегованого
представника інституту громадянського
суспільства;
– копії документів, що підтверджу
ють легалізацію інституту громадянсько
го суспільства, зокрема копії статуту,
свідоцтва про реєстрацію об’єднання
громадян, свідоцтва про державну реє
страцію, довідки з ЄДРПОУ або копію
наказу про легалізацію шляхом повідо
млення;
– інформація про результати діяль
ності інституту громадянського суспіль
ства протягом останніх двох років.
Документи приймаються ініціатив
ною групою з 17 січня по 9 лютого 2013
року за адресою: 01601, м. Київ, вул. Во
лодимирська, 26.
За 10 календарних днів до проведення
установчих зборів прийом заяв для участі
у них припиняється. На підставі поданих
заяв ініціативна група сформує список
учасників установчих зборів, кандида
тур до нового складу громадської ради.
Уточнену дату, час та місце проведення
установчих зборів буде розміщено на вебсайті Державної прикордонної служби
України.
Телефон для довідок: 527-64-38

Владислав Гаруст
Чернігівська область.
Розшукується 17-річний мешканець смт Короп Владислав Гаруст. Вранці 29 грудня 2012 року хлопець пішов
з дому та більше рідні його не бачили.
Прикмети дитини: виглядає на 17-18 років, 165 см на зріст, худорлявої
статури, чорне волосся, темні очі.
Був одягнений у сіру куртку, сірий
светр, сині джинси, чорні черевики, сіру
в’язану шапку.
МИТЬ РОЗРЯДКИ

Укрінформ
Від 19 січня у Євросоюзі почали ви
давати посвідчення водія нового зразка,
які поступово замінять більше сотні видів
пластикових та паперових документів,
що використовують понад 300 млн. водіїв
на території ЄС. Вони мають формат, по
дібний до пластикової кредитної картки і
містять сучасні стандарти захисту.
Поряд із новою формою водійських
посвідчень в ЄС набувають чинності й
правила щодо їх видачі, покликані по
силити безпеку на дорогах. Відповідно
до них, водійські права повинні видава
тися на період 10-15 років (залежно від
внутрішніх вимог країн) і оновлюватися
після завершення свого терміну дії. Для
водіїв автобусів і вантажівок термін дії по
свідчень обмежений п'ятьма роками. Для
їх отримання ці категорії водіїв повинні
проходити обов'язковий медичний огляд.
Також збільшено з 21 до 24 років ві
кове обмеження для отримання прав

щодо проведення заходів з підготовки установчих зборів для формування нового
складу Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України

керування потужними мотоциклами.
Крім того, до окремої категорії тран
спортних засобів внесено мопеди, водії
яких відтепер зобов'язані складати те
оретичний іспит для отримання права
керування.
Єврокомісія також рекомендує до
зволяти керування транспортними засо
бами з 16 років, хоча у деяких країнахчленах стати водієм можна й у 14.
n

ПРИКОРДОННИК
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Черговий по номеру
Василь КЛИМЕНКО
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Дружина на курорті розмовляє з
чоловіком по телефону:
– Ну, що там вдома нового?
– Все нормально, тільки кішка здохла.
– Ну, що ти за нетактовна людина?
Мене до такого треба ж підготувати.
Почав би, наприклад, з того, що вона
залізла на дах будинку і випадково
впала і розбилася. Ти зрозумів, як?
– Ну, в принципі, так.
– Гаразд... Як там поживає моя
мама?
– Уже залізла на дах...
* * *
Скільки дурня не бий, розумнішим
не стане. Зате досвідченішим...
* * *
Вампір - дівчині:
– Та не кричи ти так! Мені тільки
таблетку запити.
* * *
Маленькі хитрощі: якщо золоту риб
ку покласти на сковорідку, то кількість
бажань автоматично збільшується...

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 9130 прим. Замовлення: 28120
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

caricatura.ru

Інформаційно-аналітичний відділ та
начальник прес-служби Львівського ПЗ вітають
з Днем народження заступника начальника
Великомостівського навчального центру –
начальника відділу персоналу підполковника
ЛУЩИКА Андрія Григоровича і бажають
йому козацького здоров’я, наснаги і нових
звершень на службовій ниві!

Відповіді на сканворд,
опублікований
у цьому номері:
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