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Адекватно реагувати
на загрози

4

стор.

Батько солдатської зброї

Охорона так званої «зеленки» є чи не найважливішим
сегментом у системі забезпечення правопорядку на
державному рубежі. Враховуючи кілометраж кордону –
майже 7 тисяч км – масштабність цієї справи може уявити
навіть пересічна людина. Детальніше про цей напрямок
оперативнослужбової діяльності відомства розповідає
начальник управління прикордонної служби АДПСУ
генералмайор Валерій Суботін.

6

стор.

1

Незабаром виповнюється сорок
днів від моменту, як зупинилося серце
Михайла Тимофійовича Калашникова
– чоловіка, прізвище якого є одним із
найвідоміших у світі. Тож сороковини,
коли за християнським повір’ям
завершується земний шлях людини, – це
ще одна нагода осмислити справи того,
хто пішов у Вічність.
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Олімпійське
посилення
кордону

До початку ХХІІ
Олімпійських
зимових ігор 2014
року у м. Сочі Російської
Федерації залишилося
трохи більше двох тижнів.
Очікуючи збільшення потоку
пасажирів і ймовірних загроз у
період проведення міжнародних
змагань, українське прикордонне
відомство вирішило проаналізувати
нинішній стан справ на кордоні з Росією та
передбачити можливі ризики, за результатами
чого визначити основні завдання щодо
забезпечення ритмічності пропускних операцій та
недопущення правопорушень у визначений період.

5

стор.

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

НА ДОЗВІЛЛІ

На кордонах закордону

Програма телепередач
на 27 січня – 2 лютого
2014 року

Пройшли новорічні святкування. Проте, попри всі очікування,
контрабандисти не надто «промишляли» новорічними атрибутами.
Натомість своє службове становище намагався використати глава
президентського кортежу СьєрраЛеоне, аби перевезти
через рубіж кількасот кілограмів марихуани, а китайці,
освоївши всі секрети виготовлення модернових гаджетів,
взялися копати тунелі для переправки контрабанди. Але,
як виявилося, в останніх усе ж краще виходить збирати
стор.
іPhone, аніж рити землю.

7

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,5 млн.
осіб

383

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

53

особи

>

27

з них
незаконні мігранти

Вилучено

4

од.
зброї

8-11
стор.

> 135

од.
боєприпасів

Затримано

390

на
тис. грн.
контрабандних товарів
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n В планах – нові
пункти пропуску

На Львівщині 2014 року
передбачається збільшення
пунктів пропуску через
держкордон та ініціювання
ділових поїздок іноземців, які
є потенційними інвесторами.
Про це повідомлялось під
час підсумкової наради
департаменту міжнародного
співробітництва та туризму
Львівської облдержадміністрації,
що відбулась під керівництвом
першого заступника голови ОДА
Олексія Сторчила. Зокрема,
заплановано звернутися до
Кабінету Міністрів України
щодо відкриття чергового пункту
пропуску «Белз-Будинін» на
українсько-польському кордоні
та пішого переходу в пункті
пропуску «Смільниця».
Василь ДРОЗДОВ

n Пересісти

ПРАВО

Антикорупційні
доповнення

Кабінет Міністрів України прийняв постанову,
відповідно до якої вносяться зміни до
Державної програми щодо запобігання
і протидії корупції на 2011 – 2015 роки.
Нагадаємо: програма була прийнята з метою
реалізації, затвердженої Президентом України
Національної антикорупційної стратегії на
2011– 2015 роки.

на вітчизняне
Уряд схвалив Концепцію
Державної цільової економічної
програми розвитку легкового
автомобілебудування України на
період до 2020 року. За словами
міністра економічного розвитку
і торгівлі Ігоря Прасолова ця
програма покликана забезпечити
розвиток вітчизняного
автомобілебудування, створити
передумови для широкого
залучення іноземних і внутрішніх
інвестицій в автомобільну галузь й
виробництво автокомплектуючих
та заохотити інвесторів вносити до
статутних фондів підприємств цієї
галузі нове високотехнологічне
обладнання. Реалізація заходів,
передбачених цією програмою,
дозволить покривати 70%
внутрішнього ринку автомобілів за
рахунок автомобілів вітчизняного
виробництва та збільшити
внутрішній випуск легкових
автомобілів до 734,4 тис. одиниць,
а також наростити експортний
потенціал українського автопрому
до 220,3 тис. автомобілів. Окрім
того, реалізація Програми
створить майже 178,5 тис. нових
робочих місць.
Юрій ЗАНОЗ

n Польські візи
в Луганську

У Луганську урочисто
відкрився візовий центр
Республіки Польща. Відтепер
жителі міста та області зможуть
здати документи на оформлення
візи, не виїжджаючи за межі
обласного центру. – Відкриття
нового пункту візового
обслуговування наочно
демонструє зацікавленість Польщі
у співпраці зі Східною Україною
і, зокрема, з Луганською областю,
– упевнений Надзвичайний і
Повноважний Посол Республіки
Польща в Україні Генрик
Літвін. Між сторонами вже
діють договори про співпрацю
практично на всіх рівнях –
від обласного до районного,
реалізуються спільні проекти
в промисловості, сільському
господарстві та освіті, а також
підтримуються тісні культурні
зв'язки.
Сергій ПОЛІЩУК

Олена ТАЩИЛІНА

Запропоновані
зміни
пе
редбачають у кожному органів
виконавчої влади визначення осіб,
які контролюватимуть виконан
ня заходів, зазначених у Програмі.
Також пропонується запровадити
здійснення Міністерством юстиції
(яке, власне, і є замовником даної
Програми) щорічної оцінки ефек
тивності виконання вимог доку
мента із залученням громадськості.
Результати такої оцінки включати
муться до звіту про результати про
ведення заходів щодо запобігання і
протидії корупції.
Очікується, що внесені змі
ни доповнять Програму захода
ми, спрямованими на підвищення
ефективності реалізації регіональ
них програм щодо запобігання й
протидії корупції. Ще одним за
вданням буде підвищення рівня
обізнаності осіб, уповноважених

на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування в
положеннях антикорупційного за
конодавства. Окрім того, згідно із
внесеними змінами, населення ін
формуватимуть про результати ро
боти у сфері запобігання й протидії
корупції.
Частина змін до Програми іні
ційована громадськими організаці
ями. Прийняттю оновленої версії
документа передувало широке об
говорення його положень із пред
ставниками громадськості на ко
мунікативних заходах, проведених
Міністерством юстиції упродовж
2013 року.
Нагадаємо, що на останньому
засіданні Ради регіонів Президент
України Віктор Янукович доручив
активізувати роботу, спрямовану
на подолання корупції. У рамках
виконання поставленого завдання у
грудні минулого року першим кро
ком Уряд затвердив Положення про
Урядового уповноваженого з пи
тань антикорупційної політики. n

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Адаптувати
до цивільного життя
Уряд схвалив «Концепцію Державної
цільової програми соціальної і професійної
адаптації військовослужбовців, які підлягають
звільненню, та осіб, звільнених з військової
служби, на період до 2017 року».
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Протягом 2013–2017 років
із Збройних сил та інших вій
ськових формувань України
(внутрішніх військ МВС, Служ
би зовнішньої розвідки), право
охоронних органів спеціального
призначення (СБУ, Управління
державної охорони, Держпри
кордонслужби) та Держспец
трансслужби (далі – військові
формування) відповідно до по
даних самими ж державними
структурами прогнозованих по
казників передбачається звіль
нення понад 42 тис. військо
вослужбовців (без урахування
строкової служби).
Ці люди, безумовно, по
требуватимуть соціальної адап

тації до цивільного життя. Адже
переважна їх більшість не має
цивільної професії або за пері
од тривалої військової служби
втратила кваліфікацію, а також
зв’язки із цивільним середови
щем. Власне, задля успішної ін
теграції
військовослужбовців
у цивільне суспільство Уряд і
прийняв державну цільову про
граму. Документом передбача
ється, що військовослужбовці,
які звільнені в запас і не мають
цивільної спеціальності, мають
право на соціальну адаптацію та
професійну перекваліфікацію.
Цим правом зможуть ско
ристатися ті, хто має вислугу
військової служби не менше 10
років і позитивну службову ха
рактеристику, а також звільнені
за скороченням штату у зв'язку
з проведенням реформи, або

звільнені зі служби за станом
здоров'я. Водночас службовці
строкової служби, які до призо
ву були працевлаштовані, теж
мають право після звільнення
у запас брати участь у програмі.
Також, за необхідності, цим пра
вом можуть скористатися і чле
ни їхніх сімей.
Програму
передбачається
виконати протягом 2013–2017
років. Орієнтовний обсяг її фі
нансування становить понад 101
млн. гривень у цінах 2013 року.
Таким чином очікується забез
печення проходження понад
21 тис. військовослужбовців та

членів їхніх сімей професійного
навчання за професіями та спе
ціальностями, що користуються
попитом на ринку праці.
Варто зазначити, що до
свід попередніх схожих про
грам (1996–1998, 2002–2005,
2007–2011 років) свідчить, що
соціальною адаптацією ско
ристається близько 70% служ
бовців, які мають на це право.
Відтак урядовці стверджують,
що звільнені кошти можна буде
спрямувати на реалізацію інших
соціальних проектів для вій
ськовослужбовців і членів їхніх
сімей.
n

УРЯДОВА ПРОГРАМА

50 мільйонів туристів
до 2022 року

Максим СІБУРОВ

За його словами, важливими
елементами подальшого роз
За попередніми даними 2013 року нашу країну
витку туристичного потенціалу
відвідали понад 26 мільйонів гостей. Це майже на 1,5 нашої країни є розвиток тран
мільйона більше, ніж 2012 року. Про це повідомив
спортних можливостей, зокрема
Віце–прем’єр–міністр Олександр Вілкул.
авіаперевезень, розвиток готель
ної інфраструктури та сервісу, а
також популяризація України в
світі.
Минулого року вітчизня
ні та закордонні авіакомпанії
збільшили кількість рейсів і
розширили географію польотів
в Україну. Завдяки цьому паса
жиропотік через українські ае
ропорти збільшився у грудні на
15%, а за весь 2013 рік – до 15,1
млн. людей, або на 7%.
Проте український Уряд має
досить амбітні плани на подаль

ше збільшення туристичної при
вабливості нашої держави. Так,
2014 року Державне агентство
України з туризму та курортів
має завершити розробку Держав
ної цільової програми розвит
ку туризму та курортів до 2022
року. Важливими складовими
майбутньої програми є визна
чення туристичної спеціалізації
регіонів і створення програм
цілорічного відпочинку в Кри
му, в Карпатах та інших курорт
них зонах. Основний показник
ефективності програми – збіль
шення вдвічі в’їзного туристич
ного потоку. Передбачається,
що кількість іноземних туристів,
які відвідують Україну, до 2022
року досягне 50 мільйонів осіб
на рік. Кількість робочих місць
в українській індустрії туризму
збільшиться в 2,5 разу і ця цифра
сягне 1 мільйон працюючих. n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Зал аплодував стоячи

n Роззброїли

У Глухівській міській раді пройшов щорічний
конкурс «Професіонал року – 2013». Це один
з наймасштабніших традиційних міських
конкурсів, який проводився вже 14–й раз поспіль.
Нинішнього року у церемонії нагородження
взяли участь і «зелені кашкети» Сумського
прикордонного загону.

Гранати, набої та частини
зброї незаконно зберігав удома
житель Волині. Про це дізналися
прикордонники відділу
«Доманове» Луцького загону.
Охоронці рубежу повідомили
про порушника співробітникам
міліції. Останні, оглянувши
його помешкання в селі Речиця,
виявили там чотири корпуси
гранати Ф-1, частину гранати з
вибуховою речовиною
РГ-33,підривач до мінометної
міни, два протитанкові набої,
підствольну гранату німецького
зразка часів ВВВ, патрон
калібру 7,62 мм, станину для
міномета. Крім того, в будівлі
був знайдений металошукач.
Власник військових артефактів
запевняв, що пошук подібних
речей – його хобі. А знайдене
він саме збирався передати до
музею… але не встиг. Наразі
проводяться процесуальні заходи
для надання правової оцінки
діям 33-річного «археолога».

Роман ТКАЧ

Перед проголошенням пер
ших переможців з вітальними
словами виступив міський голова
Юрій Бурлака: «Сьогодні ми ви
словлюємо подяку та нагороджує
мо тих людей, котрі особистою
наполегливою працею чи трудом
своїх колективів примножили
здобутки нашого міста і заслуго
вують від нас шану й повагу».
Також у своєму виступі
очільник міста Глухова тор
кнувся найзначущих подій, які
відбулися в місті, прозвітував
про виконані 2013 року завдан
ня, поінформував про плани на

майбутнє. І саме ця святкова це
ремонія нагородження, на думку
керівника міста, є вшануванням
людей, котрі дійсно своєю про
фесійною працею, відданістю
справі створюють ті результати,
про які сьогодні ми говоримо з
гордістю.
Зворушливо
розпочалося
вручення перших нагород у но
вій для цього року номінації
«Вітчизна, честь, обов’язок».
Зал аплодував стоячи, вітаючи
на сцені військовослужбовців
відділу прикордонної служби
«Сопич» – старшого прапор
щика Миколу Уска та його ко
легу, старшину Руслана Божка,
які 4 жовтня минулого року
під час виконання службових

«археолога»

обов’язків у пункті пропус
ку «Бачівськ» ціною власного
здоров’я зробили воістину ге
роїчний вчинок, знешкодивши
підривника-смертника. Завдя
ки їхнім мужнім і самовідда
ним діям вдалося не допустити
переміщення через кордон ви
бухового пристрою та запобігти
більш тяжким наслідкам. Ще
раз із вдячністю та найкращи

ми побажаннями звернувся до
них Юрій Бурлака і вручив за
служені нагороди – свідоцтва та
пам’ятні подарунки.
До речі, старший прапорщик
Микола Усок та старшина Рус
лан Божок стали номінантами
щорічної премії «Гордість краї
ни – 2014» у номінації «Почуття
обов’язку», вручення якої відбу
деться у квітні цього року.
n

ХРИСТИЯНСЬКІ ЗВИЧАЇ

До купелі готувалися ретельно
Нинішнього року вперше
відбулося організоване
святкування Водохреща
в управлінні Сумського
прикордонного загону. Не
дивлячись на температуру нижчу
ніж –10ОС, військовослужбовці з
дружинами та дітьми приїхали
вихідного дня до ставка,
розташованого на території
частини.
Роман ТКАЧ

Також біля купелі зібралися жителі при
леглих сіл – Піщаного, Гриценкового, та
ветерани-прикордонники. Був і перший на
чальник загону полковник у відставці Юрій
Лозинський.

Прикордонники до свята підготувалися
ретельно. Вирізали з льоду хреста, який ва
жить понад півтонни, у вигляді хреста зробили
й ополонку. Завчасно перевірили дно, підготу
вали місця для роздягання, дерев’яні настили
для підходу до води.
Як і належить у день Хрещення Господньо
го протоієрей Максим – настоятель СвятоМиколаївського храму села Піщане – провів
обряд освячення води і окропив усіх, хто зі

n Євро– та кроно–
брався біля ополонки. Священик наголосив,
що коли люди після освячення із великою ві
рою заходять до хрещенської купелі, то дійсно
отримують оздоровлення і зцілення від тої чи
іншої недуги. «Освяченою водою обновляєть
ся наша земля, зцілюються душа і тіло кожно
го християнина», – зауважив протоієрей.
Начальник Сумського прикордонного за
гону полковник Павло Лисак привітав усіх
присутніх із великим християнським святом,
побажав щоб Йордан залишив в душах вірян
лише приємні спогади та наповнив їх силою.
Він першим показав приклад: перехрестив
шись, тричі пірнув у крижану воду.
Декілька десятків людей різних поколінь
послідували його прикладу. Відчайдухи, які
здійснили обряд вперше, говорили, що їм
аніскілечки не холодно, лише дихання пере
хоплює під час пірнання. А ті, хто щороку
купається в йорданській воді, зазначали, що
простудні захворювання їх оминають.
Після завершення купання на березі на
всіх чекав гарячий солодкий чай та смачні ка
напки із салом.
n

ПАМ'ЯТЬ

На могилі героя
Афганістан… Це слово чорною смугою
пройшло крізь серця тисяч українських
сімей. Чимало літ минуло відтоді, як з
Демократичної Республіки Афганістан
вивели радянські війська, але спогади та
біль утрати назавжди закарбувалися в
наших серцях. Так, тільки з Черкаського
краю 102 бійці повернулися до рідної
домівки у цинкових гробах. Серед них і
сержант Василь Хамко.

Олег ЛИЧКОВСЬК ИЙ

Катерина СОРОКОПУД

Один із підрозділів Навчаль
ного центру Держприкордонслуж
би України носить ім’я герояприкордонника сержанта Василя
Хамка. 1 квітня 1985 року він особис
тим прикладом мобілізував воїнів на
виконання поставленого завдання,
проте загинув, до кінця виконавши
свій військовий обов’язок.
Герой Радянського Союзу Віктор
Капшук, друг Василя, згадував: «Брати
нам тоді довелося добре укріплену базу
душманів. Ми бігли в атаку разом. На
частку секунди я зупинився, щоб за
мінити порожній магазин. Тим часом
Вася вирвався вперед, зробив кілька
пострілів і впав. Коли я нахилився до
нього, він встиг прошепотіти тільки
одне слово: «Все», – і закрив очі».
Василя Хамка було нагороджено
медалями «За бойові заслуги», «За
відзнаку в охороні державного кор
дону СРСР», а також посмертно ор
деном Червоної Зірки.
Нещодавно мені пощастило ра
зом з групою військовослужбовців

фальшивки

Він нервував та лаявся на
кордоні, а все через фальшиві
гроші та заготовки до них…
Прикордонники та митники
пункту пропуску «Нові
Яриловичі», що на Чернігівщині,
поцікавилися, що ж везе з
Білорусі брутальний мандрівник.
Оглядова група знайшла серед
речей подорожуючого десять
фальшивих банкнот по 200
євро, дві – по 100 євро та 500
чеських крон однією банкнотою.
На купюрах водяні знаки не
проглядалися, а папір мав низьку
якість. Крім того, громадянин
Білорусі віз 89 чистих бланків
білого кольору, які найімовірніше
у найближчому майбутньому мали
стати європейськими грішми.
Після складання відповідних
процесуальних документів
порушника разом з «валютою»
передали співробітникам міліції.
Людмила ТКАЧЕНКО

навчального центру відвідати сім’ю
воїна-інтернаціоналіста, що на Зве
нигородщині. Біля невеличкої хати
ни нас зустріла добродушна жіночка,
невисокого зросту. Віра Яківна 20 ро
ків тому поховала свого сина-героя,
який був її надією та опорою. Горта
ючи сторінки фотоальбому, пенсіо
нерка зі сльозами на очах згадувала
свого Василька. Батько його трагічно
загинув працюючи на тракторі в кол
госпі, коли хлопцю був лише один
рік. З часом вся чоловіча робота ля
гала на плечі юнака.
– Василь ніколи не скаржився,
що йому важко, – згадує мати. – А
згодом його призвали у Прикордон
ні війська…
З-поза хмар блиснуло ясне соне
чко. І ніби сама природа вітала нас
на могилі Василя Хамка. Вшановую
чи хвилиною мовчання пам'ять за
гиблого земляка, я мимоволі заду
малася над тим, що усі наші побутові
негаразди ніщо у порівнянні зі сльо
зами та болем батьків, які хоронять
власних дітей. Тому сьогодні голов
не – не допустити подібної трагедії,
щоб молоде покоління ніколи не
знало, що таке війна.
n

n Віруючий

контрабандист
Рейсовий автобус «Одеса –
Краснодон» очікував у пункті
пропуску «Новоазовськ», коли
прикордонники завершать
оформлення. Проте звідки водію
було знати, що в салоні сидів
контрабандист? Професіонали
відразу ж звернули увагу на те, як
нервував один із пасажирів. У ході
спільного прикордонно-митного
огляду «зелені кашкети» виявили
в особистих речах 34-річного
росіянина ікону «Похвала
пресвятої Богородиці» 1886 року,
Біблію в обкладинці із металу
жовтого кольору 1899 року, записну
книжку «Юридичний календар»
1910 року, видану
М. Астрогорським. Крім того,
було знайдено два підстаканники,
виготовлених зі срібла. Вилучені
предмети, які за своїми
попередніми ознаками мають
культурно-історичну цінність,
передано співробітникам СБУ.
Василь КАКАДІЙ
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Адекватно реагувати
на загрози
У прикордонників охорона так званої «зеленки» є чи не найважливішим
сегментом у системі забезпечення правопорядку на державному рубежі.
Враховуючи кілометраж кордону – майже 7 тисяч кілометрів – масштабність
цієї справи може уявити навіть необізнана з прикордонною специфікою
людина. Детальніше про цей напрямок оперативно–службової діяльності
Держприкордонслужби в інтерв’ю «ПУ» розповів начальник управління
прикордонної служби АДПСУ генерал–майор Валерій Суботін.

Розмовляв Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Під час засідання Колегії
Держприкордонслужби, на якій
підбивалися підсумки 2013 року, від
мічено значне підвищення рівня за
хищеності державного кордону на
напрямках активної протиправної
діяльності. Валерію Олександрови
чу, чи не могли б Ви ширше проко
ментувати проведені заходи?
– Минулий рік для нас був до
волі напруженим, адже за цей час
необхідно було довести до логіч
ного завершення чимало запла
нованих заходів з удосконален
ня охорони «зеленого кордону».
Більш того, ми не лише покра
щували ефективність виконання
своїх функцій, а й підводили їх
до стандартів аналогічних служб
Європейського Союзу. Як бачите,
керівництво відомства позитивно
оцінило цю роботу. Що ж до дета
лей можу навести декілька при
кладів. Скажімо, впродовж року
заради своєчасного реагування на
зміни в обстановці на загрозли
вих напрямах ми провели досить
значну кількість прикордонних
і
оперативно-профілактичних
операцій, в тому числі із взає
модіючими
правоохоронними
органами. Суттєву увагу приді
лили й удосконаленню системи
моніторингу. Як результат у його
ході минулого року було виявлено
понад 4, 6 тисячі (2012 рік – 2625)
правопорушень, з яких майже 3,7
тисячі припинено.
Значна робота проводила
ся в контексті подальшого роз
витку спільного патрулювання,
розширено участь у міжнарод
них і міждержавних прикордон
них операціях під координацією
Ради командувачів прикордон
них військ країн-учасниць СНД,
FRONTEX, EUBAM та експертів
MOM. Крім того, цілеспрямова
но провадився розвиток інституту
дільничних інспекторів, мобіль
них підрозділів, прикордонники
брали участь у заходах державної
охорони тощо. Водночас минуло
го року набула подальшого розви
тку система моніторингу і контр
олю за повітряним простором на

державному кордоні у взаємодії
зі Збройними силами України та
іншими правоохоронними орга
нами.
– До речі, чи вдається повною
мірою протидіяти фактам по
рушення рубежу саме малими лі
тальними засобами (МЛА – ред.)?
Адже час від часу у засобах масової
інформації з’являються повідом
лення про затримання на кордоні
авіаторів-контрабандистів…
– За останні три роки кіль
кість виявлених підрозділами
Держприкордонслужби
по
рушень повітряного простору
України малими літальними за
собами збільшилася у 4,5 разу
(2011 рік –2, 2012 рік – 7, 2013
рік – 9). Найбільш характерний
цей вид протиправної діяль
ності для українсько-польської
і українсько-угорської ділянок
державного кордону. Одночасно
відмічається і збільшення кіль
кості порушень правил польотів у
межах зони з особливим режимом
з використанням МЛА (2012 рік –
5 випадків, 2013 рік – 8 випадків).
Слід відмітити, що зазначена
протиправна діяльність має озна
ки організованого транскордон
ного характеру. Зокрема завчасно
облаштовуються злітно-посадкові
смуги поза межами контрольова
них прикордонних районів, до міс
ця злету та з місця посадки зазначе
ні літальні апарати доставляються
у закритій автомобільній техніці.
Причому переміщення вантажів
здійснюється за завчасною домов
леністю зі спільниками на території
суміжних країн. Безпосереднє пе
ретинання кордону здійснюється в
темний час доби у вільному польоті
літальних апаратів з вимкненим
двигуном, що ускладнює їх вияв
лення прикордонними нарядами,
які несуть службу на державному
кордоні. Аналіз також свідчить, що
випадки порушення повітряного
простору були пов’язані зі спроба
ми контрабанди тютюнових виро
бів, а також самих літальних засобів
з метою їх продажу. Поряд з цим
не виключається використання
малої авіації для контрабанди нар
котиків, зброї, засобів вчинення
терористичних актів, що стано
вить загрозу національній безпеці
держави.

– Тож виходить, затримати
таких порушників досить складно.
Як в такому разі забезпечується
правопорядок?
– Слід відзначити, що згідно з
чинним законодавством охорону
повітряного простору покладено
на Збройні сили України. Хоча й
прикордонники не стоять осто
ронь цієї проблематики. Безумов
но, ми маємо адекватно реагувати
на такі загрози. Як результат, роз
роблена прикордонним відом
ством відомча система, про яку
ми говорили вище, досить дієва
на практиці.
Варто додати, що за висновка
ми АДПСУ, активізації подібної
протиправної діяльності сприяє
відсутність належної відповідаль
ності власників суден малої авіа
ції за скоєні правопорушення.
Характерним
підтвердженням
цього є приклади повторного ви
користання у протиправній діяль
ності власників МЛА, які вже ра
ніше затримувалися охоронцями
рубежу за порушення повітряного
простору України.
Минулого року Адміністра
цією Держприкордонслужби іні
ційовано перед РНБО та Урядом
комплекс практичних заходів
державного рівня, націлених на
протидію цьому явищу. Не буду
вдаватися в деталі, але у разі їх
схвалення охорона повітряного
простору значно посилиться.
– Наразі спостерігається ста
ла тенденція підвищення ефек
тивності службової діяльності
дільничних інспекторів у системі
охорони кордону. Товаришу генера
ле, чому інституту «дільничних»
приділяється така увага з боку ке
рівництва та як вдалося досягти
таких позитивних результатів?
– Розвиток та удосконалення
оперативно-службової діяльності
дільничних інспекторів прикор
донної служби є важливим еле
ментом розбудови інтегрованої
системи охорони кордону. Дій
сно, увага цьому приділяється
доволі значна. Було проведено
дуже серйозну роботу з розвит
ку даного напряму діяльності,
починаючи з підготовки цієї ка
тегорії персоналу та закінчуючи
популяризацією їх службової ді
яльності у відомстві. Напевно, ви

неодноразово чули про змагання
дільничних, вручення призерам
різноманітної техніки, підвищен
ня їхнього грошового забезпечен
ня. Провадяться й інші, не менш
важливі заходи.
Відповідно є і результат. Вне
сок дільничних інспекторів у
загальні результати Служби ста
новить від 20% до 60%. Суттєве
нарощування відмічається у сфері
протидії незаконній міграції –
29%, 38% – результати з питань
незаконного перетину держав
ного кордону та 52% – випадки
попередження незаконного пере
міщення товарів через державний
кордон поза пунктами пропуску.
– Поряд із «дільничними»
останніми роками набула нового
імпульсу розвитку ще одна кате
горія персоналу – мобільні підрозді
ли. Наскільки готові ці специфічні
колективи виконувати завдання за
призначенням?
– У рамках програми розвитку
мобільних підрозділів Держпри
кордонслужби проведено заходи
з удосконалення системи управ
ління,
організаційно-штатних
структур, всебічного забезпечен
ня та практичного застосування
відповідно до найкращих право
охоронних практик. На основі
світового досвіду правоохорон
них структур іноземних країн
розроблено та організовано за
купівлю сучасних зразків одягу та
спеціального спорядження.
Слід також розуміти: ці під
розділи дійсно виконують спе
ціальні завдання й їхні дії мають
бути виключно професійними.
Тому на підготовку звертається
особлива увага. До речі, залучає
мо до цього й міжнародних екс
пертів. Так, серію спеціалізованих
тренінгів і семінарів з ними про
водили інструктори Прикордон
ної варти Республіки Польща та
Федеральної поліції ФРН.
Варто додати, що внесок мо
більних підрозділів у загальні ре
зультати відомства з протидії не
легальній міграції та контрабанді
товарів у середньому становить
6%. Для прикладу: минулого року

ними затримано контрабанди на
суму понад 4 мільйони гривень.
Тому наразі можна сміливо
стверджувати, що ці колективи
вже пройшли становлення як са
модостатні підрозділи в системі
охорони кордону і готові до вико
ристання за призначенням.
– Спільне патрулювання прак
тикується українськими прикор
донниками з колегами суміжних
країн вже декілька років поспіль.
На Ваш погляд, наскільки такі за
ходи є дієвими та зручними в охоро
ні кордону?
– Наразі спільне патрулю
вання ми провадимо з прикор
донниками Польщі, Молдови, на
річковій ділянці – з Румунією, а з
грудня минулого року патрулю
вання запроваджено й із Угорщи
ною та Словаччиною. З Росією та
Білоруссю ми проводимо спіль
ний моніторинг державного кор
дону та елементів прикордонної
інфраструктури.
Причому спільне патрулю
вання може реалізовуватися з
використанням службових авто,
повітряних і плавучих засобів,
переносних пристроїв нічного ба
чення, тепловізорів тощо.
У чому плюси? Така практика
дозволяє підвищити оператив
ність дій правоохоронців, знизити
ймовірність виникнення спірних
питань і скорочення часу при доку
ментуванні фактів правопорушень,
економити матеріальні засоби і
кадрові ресурси та багато іншого.
– Цього року планується вве
дення Положення про відділ при
кордонної служби. В чому суть
цього документа?
– Сутність Положення полягає
у нормативно-правовому забезпе
ченні оперативно-службової діяль
ності відділу прикордонної служби
– основного підрозділу охорони
кордону. Простіше кажучи, ми зна
чно оптимізуємо регламентуючі
керівні документи, Положення
також точно розподілить функціо
нальні ролі персоналу. Крім того,
документ раціоналізує систему
прийняття управлінських рішень і
відповідальність за них.
n
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Олімпійське
посилення кордону
До початку ХХІІ Олімпійських зимових ігор 2014 року
у м. Сочі Російської Федерації залишилося трохи більше двох
тижнів. Очікуючи збільшення потоку пасажирів і ймовірних
загроз у період проведення міжнародних змагань, українське
прикордонне відомство вирішило проаналізувати нинішній стан
справ на кордоні з Росією та передбачити можливі ризики,
за результатами чого визначити основні завдання щодо
забезпечення ритмічності пропускних операцій та недопущення
правопорушень у визначений період.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

ХХІІ Олімпійські зимові ігри 2014 року
проводитимуться з 7 по 23 лютого, а із 7
по 16 березня пройдуть Параолімпійські
ігри в м. Сочі. Учасниками міжнарод
них змагань стануть понад 80 країн, 6850
спортсменів, а також 400–600 тисяч гос
тей. Очевидно, що такий масштабний захід
потребує посилення пильності з боку всіх
правоохоронних структур, зрозуміло, не
лише Росії. Природно, що значна частка як
учасників, так і гостей Олімпійського дій
ства прямуватиме до РФ через територію
України. Отож вітчизняним прикордонни
кам слід готуватися до багатьох викликів
– від звичайного збільшення пасажиропо
току до спроб переміщення через держкор
дон засобів терору. Тому забезпечення без
пеки на державному кордоні стало темою
проведення наради в центральному апараті
прикордонного відомства, що пройшла під
головуванням першого заступника Голо
ви Державної прикордонної служби Укра
їни – директора Департаменту охорони
державного кордону генерал-полковника
Павла Шишоліна. На ній були присут
ні керівники структурних підрозділів
АДПСУ, начальники регіональних управ
лінь, органів і підрозділів охорони держ
кордону (у режимі відеоселектору).
Варто зазначити, що прикордонни
кам, загартованим Євро-2012, сьогодні все
ж легше працювати у посиленому режимі
пропуску громадян. Тим не менш, різниця
все-таки є. Необхідно розуміти, що Укра
їна цього разу є не країною-призначення,
а транзитною державою, що не тільки не
применшує її важливість, але покладає ще
більшу відповідальність. Якщо чемпіонат
Європи з футболу проходив під гаслами
максимальної відкритості та спрощення
пропускних процедур, то Олімпійські зи

мові ігри проходитимуть в умовах жорстких
обмежень з боку правоохоронних структур
Російської Федерації. І на те є вагомі при
чини. Насамперед – загроза терористичних
актів. Про це свідчать нещодавні події у міс
ті Волгоград, затримання трьох терористів
у Ростові-на-Дону, що знаходиться не так і
далеко від Сочі, а ще ближче до російськоукраїнського кордону. Більш того, продо
вжує мати місце високий рівень криміно
генної обстановки у Північно-Кавказькому
регіоні. Відомчі оперативники попереджа
ють, що під виглядом уболівальників через
Україну до Росії можуть намагатися потра
пити члени екстремістських і радикальних
угрупувань, у тому числі з засобами терору.
Генерал-полковник Павло Шишолін
наголосив, що прикордонники насамперед
повинні спрацювати на безпеку та імідж
власної держави. «Жодного випадку про
пуску зброї, боєприпасів, засобів терору чи
вихідців із країн групи ризику!» – підкрес
лив він. У протилежному випадку це при
зведе до міжнародного резонансу, що нега
тивно позначиться вже навіть не на іміджі
відомства, а на авторитеті України.
Очевидно, що основне навантажен
ня припаде на ділянку Східного, АзовоЧорноморського та частково Північного
регіональних управлінь. Тим не менш,
передбачається прибуття до України тран
зитом гостей і учасників Олімпіади через
південну та західну ділянки кордону. А ще,
зважаючи на погодні умови, очікується
збільшення пасажирів у аеропортах. Тому
всі органи охорони кордону – які біль
шою, а які меншою мірою – будуть задіяні
наступного місяця до заходів з посилення
охорони держрубежу.
Основними доповідачами з висновків
оцінки прикордонної обстановки висту
пили керівники органів охорони держкор
дону, які, власне, прийматимуть на себе
«основний удар».
Зокрема, начальник Східного регіо
нального управління генерал-лейтенант

Андрій Кучеренко вбачає основні пробле
ми у високому рівні терористичних загроз,
спробах переміщення зброї, набоїв і нар
котиків. Збільшення ж пасажиропотоку
буде явищем загальним для ділянки кор
дону, що межує з Росією. Відтак правоохо
ронцям необхідно зосередити максимум
зусиль на якісному паспортному контролі
та постійній готовності сил і засобів у разі
загострення обстановки. Андрій Аркаді
йович назвав підрозділи свого управління,
на які припаде основне навантаження. Це
– пункти пропуску для автомобільного та
залізничного сполучення Донецького й
Луганського загонів, а також пункти про
пуску «Харків-пасажирський», «Козача
Лопань», через які слідують потяги «Мо
сква–Кисловодськ» і «Москва–Адлер».
Враховуючи вищесказане, керівник
Східного регіонального управління вирі
шив основні зусилля в охороні держкор
дону зосередити на ділянці Донецького за
гону, а Луганський – вважати загрозливим
напрямом. На час Олімпіади дана ділянка
регіонального управління охоронятиметь
ся посилено. Пункти пропуску для заліз
ничного сполучення посилюватимуться
персоналом і техзасобами за рахунок ін
ших підрозділів. У повній готовності пе
ребуватимуть мобільні підрозділи, чергові
сили, катерний склад дивізіону катерів
Морської охорони, застосовуватиметься
літак «Даймонд» DA-42, цілодобово діяти
муть ситуативні групи.
Північне регіональне управління та
кож очікує пожвавлення міжнародного
руху на ділянці відповідальності. Проте
загрози в цілому залишаються тими ж –
незаконна міграція, контрабанда зброї
та наркотиків. Керівник регіонального
управління генерал-лейтенант Ігор То
ковий зазначив, що на ділянці відпові
дальності ще з 15 січня розпочато заходи
з посилення оглядової роботи в пунктах
пропуску. А основні зусилля на час Олім
піади зосередять на ділянках відділів при

кордонної служби «Грем’яч», «Семенів
ка», «Гірськ», а також у пунктах пропуску
«Грем’яч» і «Сеньківка».
Начальник
Азово-Чорноморського
регіонального
управління
генераллейтенант Анатолій Хортюк у своїй до
повіді зауважив, що основні зусилля на
період Олімпійських зимових ігор варто
зосередити на Керченському та Бердян
ському напрямках, у пунктах пропуску
«Крим» і «Сімферополь». Морська охоро
на, окрім недопущення порушень вимог
законодавства з прикордонних питань і
браконьєрської діяльності, значну увагу
звертатиме на висвітлення обстановки в
районах «мертвих зон» радіолокаційного
спостереження. Для цього мобільні групи
буде посилено мобільними тепловізійни
ми комплексами.
Зважаючи на високу ймовірність ви
користання зловмисниками плавзасобів,
генерал-полковник Павло Шишолін дав
вказівку максимально використовувати в
побудові охорони держрубежу інформа
цію, яку надає відомча авіація. За резуль
татами їхніх польотів можна визначити не
лише судно, його розмір і напрям руху, але
й приблизну кількість осіб, котрі на ньому
перебувають.
Отож, за підсумками наради зрозу
міло, що основними лозунгами в період
проведення Олімпіади в Сочі повинні
стати насамперед «Безпека і Комфорт».
Генерал-полковник Павло Шишолін під
креслив, що вітчизняні прикордонники
в жодному разі не повинні допустити ви
користання території України для по
дальшого втілення протиправних дій на
території РФ, зокрема й екстремістськими
угрупуваннями.
Так, було визначено – до 27 січня по
точного року завершити підготовчий етап
до посиленого несення служби на кордоні.
А з 3 лютого правоохоронці в повному об
сязі перейдуть на посилений режим охоро
ни державного рубежу.
n

ПРАВОВА КУЛЬТУРА

Знати
і виконувати
У Луцькому прикордонному загоні
пройшов комплекс виховних заходів,
спрямованих на підтримання належного
правопорядку та дисципліни серед
персоналу.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Спершу перед охоронцями рубежу виступив старший
інспектор сектору адмінпрактики УДАІ у Волинській об
ласті капітан міліції Микола Філіпчук. Він довів присут
нім стан аварійності на автошляхах Волині 2013 року та
назвав основні причини дорожньо-транспортних пригод.
Зокрема, за цей час було зареєстровано 532 ДТП з потер
пілими, під час яких 670 осіб травмовано, а 84 учасники

дорожнього руху загинули. Основними причинами ДТП,
наголосив представник дорожньої автоінспекції, є пере
вищення безпечної швидкості руху, порушення правил
маневрування, перехід проїзної частини в невстановле
ному місці та керування транспортними засобами в стані
алкогольного сп’яніння. Останнє складає більше 30 від
сотків від загальної кількості всіх дорожньо-траспортних

пригод у регіоні. І прикордонники, як учасники дорож
нього руху (незалежно від того чи на службовому, чи влас
ному транспорті, або ж як пішоходи) повинні пам’ятати,
що дотримання Правил дорожнього руху – основа життя.
З великою зацікавленістю пройшла зустріч прикор
донників із заступником Волинського прокурора з нагля
ду за додержанням законів у воєнній сфері Олександром
Кащуком. Розповівши про факти вчинення злочинів
військовослужбовцями інших силових структур на тери
торії області, він роз’яснив присутнім вимоги щодо недо
пущення втягування персоналу прикордонного загону у
протиправну діяльність, наголосивши, що за вчинення
корупційних порушень передбачено не тільки адміні
стративну, а й кримінальну відповідальність.
Настоятель храму с. Ратнів Луцького району отець
Онуфрій, спілкуючись з особовим складом, вів розмову
про речі, які негативно впливають на життя людини –
такі, як тютюн, алкоголь і наркотики.
Головне для людини, – сказав він, – зрозуміти життєві
цінності та життєві засади. А для цього необхідно не під
даватися спокусам, мати свій особистісний стержень в ха
рактері, дбати не лише про себе, а й про свою сім’ю, своїх
близьких. Кожна мить життя неповторна і від нас зале
жить, як ми її проживемо, – зауважив отець Онуфрій. n
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Батько солдатської зброї
Незабаром виповнюється сорок днів від моменту, як зупинилося серце
Михайла Калашникова – чоловіка, прізвище якого є одним із найвідоміших у
світі. Тож сороковини, коли за християнським повір’ям завершується земний
шлях людини, – це ще одна нагода осмислити справи того, хто пішов у Вічність.
Андрій КУЧЕРОВ

За дев’яносто чотири роки сво
го життя Михайло Тимофійович
устиг досягнути різних вершин
– доктор технічних наук, генераллейтенант, Герой Російської Феде
рації та двічі Герой Соціалістичної
праці, володар багатьох нагород,
лауреат престижних премій. Про
те головне своє звання – «батька
найвідомішої зброї в світі» – він
заробив замолоду, сконструював
ши ще 1947 року автомат, який но
сить його ім’я.
Книга рекордів Гіннеса визна
ла автомат Калашникова наймасо
вішою зброєю на Землі. Адже АК
офіційно стояв на озброєнні у 50
країнах. «Калаш» було виготовле
но в різних модифікаціях (знову ж
таки, лише за офіційним підрахун
ком) у кількості понад 70 мільйо
нів одиниць. Для порівняння, його
головний конкурент – американ
ська автоматична гвинтівка М16
потрапила до арсеналу лише 27 ар
мій. Її тираж – 10 мільйонів штук.

відкритті пам'ятника Герою Радян
ського Союзу Федору Моріну. Тоді
світовий зброяр №1 нагородив
іменним автоматом прикордонну
заставу, яка неодноразово ставала
переможцем з охорони державних
рубежів СРСР. Таких ексклюзив
них зразків існувало лише п’ять.
Тож один із них і досі знаходиться
на відділі прикордонної служби
«Рава-Руська». За традицією цю
раритетну зброю доручають лише
найкращим військовослужбовцям.
Сьогодні такої честі удостоєний
прапорщик Іван Вовк.
Таємницю всесвітньої по
пулярності сам Михайло Тим
офійович розкрив у одному зі
своїх інтерв’ю декілька років тому:
«Солдат зробив зброю для солдата.
Я сам був рядовим і добре знаю
труднощі, з якими стикаються в
солдатському житті... Коли доо
працьовувалася його конструкція,
я бував у військових частинах, кон
сультувався з фахівцями. І солдати
говорили мені, що їх влаштовує, а
що потрібно допрацювати. Вий
шла проста, надійна та ефектив
на зброя. АК працює в будь-яких

Михайло Калашников на ділянці відповідальності
прикордонної застави ім. Ф. Моріна (нині –
ВПС «Рава-Руська»). 21 червня 1981 року

У деяких африканських кра
їнах слово «Калаш» стало чоло
вічим ім’ям. Батьки називають
так хлопчиків, сподіваючись, що
їм передасться вдача та магічна
сила автомата. Винахід Михайла
Тимофійовича потрапив на гер
би Мозамбіку, Зімбабве, Східного
Тимора та Буркіна-Фасо. І навіть
увічнений на державному прапорі
Мозамбіку.
АК – зброя дуже демокра
тична. Її поважають і найбагатші
шейхи Азії, і найбідніші мешканці
джунглів Африки. Всесильні дик
татори мали «Калашникови» із
золота та прикрашені діамантами.
Однак найголовніше – безліч сол
датів на планеті довіряли та дові
ряють йому своє життя. Адже АК –
найтиповіша зброя саме солдатів.
Не стало виключенням у цьому
переліку й вітчизняне прикордон
не відомство, де на озброєнні пе
ребувають десятки тисяч одиниць
автомата Калашникова різних мо
дифікацій. Проте найвидатніший
екземпляр в українському прикор
донному арсеналі – це той, який
легендарний конструктор особис
то вручив 21 червня 1981 року на

умовах, безвідмовно стріляє після
того, як побуває в землі, болоті,
впаде з висоти на тверду поверх
ню. Цей автомат дуже простий.
Але хочу сказати, що зробити про
сте іноді у багато разів важче, ніж
складне».
Між тим Михайло Тимофійо
вич мав дуже просту біографію.
Народився він 10 листопада 1919
року в селі Кур'я Алтайського краю
в багатодітній селянській родині. І
був сімнадцятою дитиною у бать
ків. Після закінчення 9-го класу
середньої школи поступив на ро
боту учнем в залізничне депо стан
ції «Матай», а пізніше працював

в Алма-Аті технічним секретарем
одного з відділень ТуркестанськоСибірської залізниці.
1938 року вісімнадцятирічного
хлопця було призвано до лав Чер
воної Армії. Цікаво, що свою вій
ськову кар'єру Калашников роз
починав в українському містечку
Стрий на Львівщині, де розташо
вувався танковий полк і де юнак
отримав спеціальність механікаводія танка.
Уже в ті роки Михайло проя
вив свої винахідницькі здібності,
розробивши лічильник пострілів
з танкової гармати, пристосуван
ня до пістолета ТТ для підвищен
ня ефективності стрільби через
щілини в башті танка, а також
лічильник моторесурсу танка. Ді
знавшись про це, Калашникова
з доповіддю викликав тодішній
командувач Київським Особли
вим військовим округом генерал
армії Георгій Жуков. Майбутній
«маршал Перемоги» був враже
ний здібностями юнака та вручив
молодому конструктору іменний
годинник.
Велику Вітчизняну війну Ми
хайло Калашников почав у серпні
1941 року командиром танка, а в
жовтні в боях під Брянськом він
був важко поранений і контуже
ний. У шестимісячній відпустці
після поранення старший сержант
Калашников розробив свою пер
шу модель пістолета-кулемета.
Зразок було виготовлено і пред
ставлено для випробувань відомо
му фахівцю в галузі проектування
зброї професору Благонравову.
Відгук вже відомого зброяра в
цілому вийшов негативним, проте
професор зазначив оригінальність і
цілу низку позитивних особливос
тей розробки та, зрештою, реко
мендував направити старшого сер
жанта для подальшого навчання.

З 1942 року Михайло Калаш
ников працює на Центрально
му науково-дослідному полігоні
стрілецького озброєння Головно
го Артилерійського управління
Червоної армії. Тут 1944 року ство
рено дослідний зразок багатоза
рядного карабіна, який не пішов
у серію, але частково послужив
прототипом для створення авто
мата.
З 1945-го молодий конструк
тор, з урахуванням світового до
свіду, почав розробку автоматичної
зброї під проміжний патрон 7,62 х
39 зразка 1943 року. За чотири роки
автомат Калашникова після випро

“

«Я створював зброю для захисту своєї
країни. І це – основна мета, якій вона
служить. А за те, що АК потрапляє
в гарячі точки, повинні відповідати
не зброярі, а політики, які не можуть
вирішувати проблеми мирним шляхом.
Стріляє не зброя. Стріляє людина.
Мені боляче, коли гинуть невинні люди».
Михайло КАЛАШНИКОВ

бувань був прийнятий на озброєн
ня 1949 року під назвою АК- 47.
1948 року Михайла Калашни
кова відряджають до Іжевська й
зараховують до штату відділу го
ловного конструктора «Іжмашу»,
де він працюватиме до кінця свого
життя. Тут він займається, переду
сім, подальшим розвитком АК- 47
і створює 7,62 -мм модернізований
автомат АКМ й модернізований
автомат зі складаним прикладом
АКМС.
Після переходу на калібр 5,45
міліметрів з'являється велике сі
мейство автоматів Калашникова
– укорочені АКС-74У, АК-74 і АК74М. Поряд з автоматами Михай
ло Калашников створює кулемети.
Це 7,62-мм і 5,45-мм ручні куле
мети Калашникова РПК, РПКС
і РПК-74, РПКС – 74 відповідно.
Всього в конструкторському бюро
Калашникова створено більше
сотні зразків бойової зброї.
Ще один напрямок діяльності
конструктора – створення мислив
ської зброї. Його самозарядні ка
рабіни «Сайга», сконструйовані на
базі автомата, завоювали величезну
популярність у любителів полю
вання, зокрема й за кордоном.
Відомий ізраїльський кон
структор Узі Галл (той самий, що
розробив знаменитий пістолеткулемет – улюблену зброю теро
ристів), сказав одного разу Ми
хайлу Тимофійовичу: «Ви серед
нас найбільш неперевершений
і авторитетний конструктор».
Якось американський філософ і
фахівець зі зброї Едвард Клінтон
Езель надіслав листа з такою адре
сою: «СРСР. Михайлу Тимофійо
вичу Калашникову» і він дійшов
до адресата.
«Я перший потисну руку тому,
хто зробить автомат кращим», –
ця фраза, вимовлена конструкто
ром зброї понад 30 років тому, ста
ла крилатою.
Цікавий факт: АК уперше
з'явився на вітчизняному кіно
екрані 1955 року у культовій комедії
«Максим Перепелиця» й незаба
ром «окупував» світовий кінемато
граф, ставши уособленням звитя
ги та зла, в залежності від того по

який бік «залізної завіси» знімалася
картина. У 1970-ті роки увійшов
до масової культури окремих регі
онів планети, зокрема – культури
Близького Сходу. Міжнародна до
слідницька організація Small Arms
Survey навіть ввела поняття «Культ
Калашникова» і «Калашниковіза
ція», що описують збройові тради
ції багатьох країн Кавказу, Близь
кого Сходу, Центральної Азії та
Африки.
Окрім конструювання Михай
ло Калашников знаходив час і для
іншого виду творчості, опубліку
вавши три книги спогадів: «Запис
ки конструктора-зброяра» (1992),
«Від чужого порога до Спаських
воріт» (1997), «Я з вами йшов од
нією дорогою» (1999). Ще у школі
він захоплювався поезією і його
передвоєнні вірші публікувалися в
газеті Київського Особливого вій
ськового округу «Червона Армія».
При цьому важливо, як сам
творець ставився до того, що через
його винахід гинуть люди. В одно
му інтерв'ю Калашников зізнався:
«Я створював зброю для захисту
своєї країни. І це – основна мета,
якій вона служить. А за те, що АК
потрапляє в гарячі точки, повинні
відповідати не зброярі, а політики,
які не можуть вирішувати пробле
ми мирним шляхом. Стріляє не
зброя. Стріляє людина. Мені бо
ляче, коли гинуть невинні люди».
Утім, як і деякі інші «батьки»
смертоносних пристроїв, Калаш
ников замислився над мораль
ністю того, чому він дав початок.
За півроку до своєї кончини Ми
хайло Тимофійович направив
листа Патріарху Російської Пра
вославної Церкви, де з-поміж
іншого зазначав: «Мій душевний
біль нестерпний. Одне й те ж
нерозв’язане питання: якщо мій
автомат позбавляв людей життя,
виходить і я, Михайло Калаш
ников, дев’яноста трьох років від
роду, син селянки, християнин і
православний за вірою своєю, ви
нен у смерті людей, нехай навіть
ворога?». Тож «батько АК» шукав
щирий душевний спокій і про
щення за те, до чого хоч і неумис
но долучився.
n
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На кордонах закордону

США

Пройшли новорічні святкування. Проте, попри всі очікування, контрабандисти
не надто «промишляли» новорічними атрибутами. Натомість своє службове
становище намагався використати глава президентського кортежу
Сьєрра–Леоне, аби перевезти через рубіж кількасот кілограмів марихуани,
а китайці, освоївши всі секрети виготовлення модернових гаджетів, взялися
копати тунелі для переправки контрабанди. Але, як виявилося, в останніх
усе ж краще виходить збирати іPhone, аніж рити землю.
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Чотирилапі пенсіонери

За комфорт слід платити
Влада Британії, турбуючись про громадян, які
перетинатимуть її кордон, дійшла висновку, що
треба боротися з чергами у пунктах пропуску. Тре
ба визнати: рішення чиновники прийняли доволі
оригінальне. Вони запропонували випробувати в
аеропорту Хітроу своєрідний VIP-контроль. Ново
введення фактично дозволить пасажиру за окрему
плату пройти паспортний контроль позачергово.
Для початку міністри британського парламенту за
пропонували прискорити проходження процедури
паспортного контролю в аеропортах країни лише
для деяких категорій подорожуючих. За новим
планом, розробленим Міністерством внутрішніх
справ, відпочиваючі та бізнес-туристи, які пла
тять додаткове мито, зможуть уникнути черги біля
стійок паспортного контролю в аеропорту. Окрім
того, до числа «обраних» увійшли також пасажири,
котрі подорожують першим і бізнес-класом.
n

Ми нерідко чуємо про вічний тандем прикор
донника та його вірного чотирилапого помічника,
про неймовірні затримання, які здійснювали не
змінні «колеги», їхню мужність і відвагу тощо. Але
чомусь всіма почестями та шаною з боку держави
користується лише старший товариш. В Англії ви
рішили боротися із такою несправедливістю. Так,
у графстві Ноттингемпшир службовим собакам,
котрі, скажемо так, вийшли у відставку, призна
чать пенсію розміром 500 фунтів стерлінгів (817
доларів). Кошти собаки отримуватимуть протягом
3-ох років після того, як перестануть виконувати
свої обов’язки. Британці переконані, що чотири
лапі помічники заслужили гідної старості, адже
віддано трудилися все своє життя. Ці гроші витра
чатимуться на оплату ветеринарних рахунків і на
даватимуться за першою вимогою кураторів собак,
якими зазвичай стають їх колишні колеги – пра
воохоронці, котрі працювали раніше в парі з цими
собаками.
n

ТУРЕЧЧИНА

Вояж «Калаш»
Поблизу турецько-сирійсь
кого кордону правоохоронці за
тримали автобуси, завантажені
6 тисячами одиниць різної зброї
та 8 тисячами боєприпасів. Тран

Службу несуть роботи
Американсько-мексикан
ський кордон добре знаний у світі
масштабними
контрабандни
ми операціями з переправлення
наркотиків, зброї та нелегалів.
Скільки б людських ресурсів не
кидав уряд США на боротьбу зі
зловмисниками, останні все ж
умудряються наживатися на сво
їх махінаціях. Відтак американці
вирішили протистояти контра
бандистам за допомогою техніки.
Відтепер обладнані відеокамерою
роботи будуть знаходити і пере
віряти тунелі, якими курсують
заборонені товари. Кожен з но
вих «прикордонників» обійшовся
міністерству оборони США в 27
тисяч доларів.
За словами правоохоронців,
найпростіші підземні лази ри
ються фактично голими руками
– для цього людям достатньо
купити елементарний набір ін
струментів у найближчому ма
газині. Найбільш же «просунуті»

ЛІБЕРІЯ
спорт рухався в напрямку однієї
провінції на півдні Туреччини,
яка межує із Сирією. Про не
стабільну ситуацію в цьому ре
гіоні всім добре відомо, адже
там активно діє Робітнича пар
тія Курдистану, яка виступає за
створення незалежної держави
Курдистан. Окрім того, в сусідній
Сирії й досі продовжується гро
мадянська війна. Кому призна
чалася контрабандна зброя, поки
не уточнюється. Прикордонники
Туреччини додають, що це вже
не перший подібний випадок за
останні місяці. Восени минулого
року турецька влада перехопила
вантажівку із 1,2 тисячі ракетних
боєголовок.
n

Президентський кортеж
перевозив… марихуану
Голова президентського кортежу в нашому уявлен
ні повинен бути мегавідповідальною людиною, адже
йому довірено охороняти першу людину держави.
Зрозуміло, що нікому б і на думку не спало підозрю
вати його в нечистій справі. Але факт залишається
фактом – глава кортежу президента Сьєрра-Леоне
виявився контрабандистом. «На гарячому» його спій
мали співробітники ліберійської служби по боротьбі з
наркотиками. Зловмисник намагався перевезти до Лі
берії понад 300 кілограмів марихуани.

ФРАНЦІЯ

Кокаїновий рейс
Літак вважається найшвид
шим і найзручнішим способом
для подорожей. Часто його оби
рають бізнесмени, у яких кожна
хвилина на вагу золота. Звичайно,
контрабандисти – це також “ді
лові” люди, які цінують швид
кість. Мабуть, виходячи чисто з
таких міркувань, венесуельські
ділки вирішили переправити по
вітрям 30 чемоданів, у яких поміс
тилася 1 тонна кокаїну. Літак летів
зі столиці Венесуели Каракаса,
а приземлився у Парижі. Зрозу
міло, після того як правоохорон
ці виявили порошок, власників
валіз не знайшлося. От тільки
цікаво, як же цей літак покинув

контрабандисти будують тунелі
на свій власний смак, спеціально
запрошуючи для цього інженерів
і архітекторів. За підрахунками,
експертів будівництво «найви
шуканіших» підземних ходів
обійшлося ділкам у суму від $ 2
до 3 мільйонів.
Хоча роботизована техніка
вже не перший рік застосовуєть
ся на американському кордоні,
сьогодні передові технології до
зволили створити суперлегкі
механізми, вагою трохи більше
п’яти кілограмів. Вони можуть
обстежити підземні коридори за
рекордний час і вберегти людей
від необхідності піддавати себе
небезпеці у вузьких лазах, де часто
руйнуються земляні стіни й не ви
стачає кисню. В даний час таких
роботів всього три. Американські
правоохоронці впевнені, що з
появою керованих роботів ефек
тивність виявлення нових тунелів
підвищиться в десятки разів. n

Венесуелу з таким багажем? Не
виявивши зловмисників, право
охоронці взялися підраховувати,
скільки ж втратили контрабан
дисти. На «чорному» ринку за
такий товар віддали б близько
200 млн. євро.
n

Як справжній професіонал він вирішив не змішу
вати роботу і хобі (назвемо це так), що приносить доб
рий заробіток, тому перевезенням дурману зайнявся
у вихідний день. От тільки транспорт для цього все
ж вирішив використати звичний – головний джип
президентського кортежу під назвою «Ескорт-1». Аби
впоратися з чималенькою партією вантажу, він взяв
у помічники своїх підлеглих. Проте, коли правоохо
ронці почали переслідувати зловмисників, їхній вата
жок покинув автомобіль і зник.
Глава місцевого Управління по боротьбі з нарко
тиками зазначає, що справу розслідуватимуть макси
мально ретельно, адже використання президентської
машини (та ще й іншої держави) – це правопорушен
ня занадто високого рівня.
n

КИТАЙ

Тунелі “Made in China”
Напис “Made in China” сьогодні можна знайти
практично на кожному модному гаджеті. Мобіль
ні телефони, iPod, iPhone, планшети, телевізори
– лише крихітна частка того, що вдень і вночі не
лише виготовляють на офіційних фабриках, але
й сумлінно штампують у підвалах Піднебесної.
Зрозуміло, що не завжди таку кількість техніки
місцеві «бізнесмени» можуть транспортувати за
конно. Ось так одного погожого дня китайські
правоохоронці випадково виявили тунель, про
призначення якого вони не відразу здогадалися.
Початок саморобної «підземки», довжина якої 40
метрів, розташовувався в гаражі одного з будинків
міста Шеньчжень китайської провінції Гуандун,
а інший вихід знаходився на території Гонкон
гу (а це – спеціальний адміністративний район
КНР із широкою автономією та власним законо
давством). Підземелля було обладнано не лише
освітленням, а й рейками та вентиляцією. Висота
до стелі сягала 1 метра. Тунель прокладали більше
чотирьох місяців. В результаті розслідування пра
воохоронці виявили, що тривалий час через під
пільну комунікацію переправляли новинки тех
ніки – мобільні телефони та планшети. Слідчим
органам, на жаль, не вдалося підрахувати загальну
вартість доходу, яку отримували «підприємці», від
правляючи техніку даними шляхом.
n
Шпальту підготувала Валентина ЛАЗАРЧУК
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09:15 «ДЕНЬ Д»

14:45 «ЛЮБОВ ТА ГОЛУБИ»

23:25 «ПОКЛАДИСЯ НА ДРУЗІВ»

01:05 «ШЛЯХ»

ICTV

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Іван живе в глухому лісі разом з
маленькою дочкою Женею.
Одного разу на його будинок
здійснюється наліт, під час якого
Женю викрадають. Від Івана в
обмін на життя дочки вимагають
убити естонського президента.

Усе, що потрібно для щастя, у
Василя є: дім, господарство, любляча дружина, діти, а ще — голуби туркочуть у голубнику. І ось на
тобі: випало Василеві з'їздити на
курорт...

Коли у Олівії настав складний
період, вона вирішила звернутися за допомогою до давніх
знайомих. Одна біда: ті вже поодружувалися, роблять кар'єру
або няньчать діточок.

Олексій — молодик епохи важких
90-их, коли альтернативою жебрацькому існуванню були кримінал і наркотики. Але замість
колонії Олексій потрапляє в
школу самбо, де з важких підлітків роблять чемпіонів.

ПЕРШИЙ
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Розплата за

Україно!

кохання»

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

студiї
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.55 Полiттеатр
10.25, 17.20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Контрольна робота
13.20 Т/с «Вiчний поклик»
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.20 Дорослi iгри
18.05 Агро-News
18.35 Фiнансова
перспектива
19.15 Концертна програма
I. Бобула «Крила мрiй
моїх»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Знак питання
21.50 Концертна програма
Вiтаса «Безсонна нiч»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра». 1 с.
01.35 ТелеАкадемiя
02.55 Служба розшуку дiтей

07.00 Новини
07.10 Ранок
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.25
13.15
14.50
15.45
18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.40
01.30
02.10
04.05

з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок
з «Iнтером»
Новини
Ранок
з «Iнтером»
Новини
Т/с «Горобини
грона
червонi»
Новини
Т/с «Горобини
грона
червонi»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Паралельне
життя»
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Своя
правда»
Х/ф «Аварiя» Y
Т/с «Хуторянин»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
11.15
14.45
16.45
17.10

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Х/ф «Темнi води»
Х/ф «Любов та
голуби»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
Асі – дочка фермера, який майже
розорився. Її
батько заради
збереження своїх
земель колись
відмовився від
диплома і присвятив їм своє
життя. Але зараз
настав не найкращий час, і він змушений боротися
за те, щоб вижити
на землі, якою
його родина володіє протягом
трьох поколінь.

19.30
20.15
21.20
22.20
23.25
23.40
00.40
01.30
02.40
04.10
04.25
05.15

ТСН
Т/с «Подвiйне життя»
Т/с «Подвiйне життя»
Грошi
ТСН
Т/с «Арн»
Т/с «Арн»
Їхнi звичаї
Стрингери
ТСН
Грошi
Телемагазин

ICTV
05.35 Служба розшуку дiтей
05.40 Свiтанок
06.40 Т/с «Лiтєйний»
07.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф «День Д»
10.50 Т/с «Зустрiчна течiя»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Зустрiчна течiя»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.05 Т/с «Шеф»
Віктор Расторгуєв – полковник
міліції – з усією
родиною переїжджає в Санкт Петербург. У Москві він перейшов
дорогу якомусь
чиновнику і був
змушений залишити місто. Спокійно служити в
Москві йому б
уже не дали. У Пітері він став начальником РУВС
в одному з райо-

СТБ
04.35 Усе буде добре!
06.15 Неймовiрна

07.45
09.50

11.45

12.45
15.55
18.00
18.20

19.55

20.55
22.00
22.25
23.25

нів міста.

23.00
01.05
02.55
03.35

Свобода слова
Х/ф «Шлях» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

00.25
02.25

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

правда про
зiрок
Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди
Шурика»
Слiдство
ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде
добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна
правда
про зiрок
Слiдство
ведуть
екстрасенси
Х/ф «Пiзні
каяття»
«Вікна»-новини
Детектор
брехнi-5
Слiдство
ведуть
екстрасенси
Т/с «Загальна
терапiя-2»
Нiчний ефiр

Зайцевої»

01.15
01.25
02.45
02.50
02.55
03.05
03.20
03.35
03.50
03.55
04.05
04.20
04.25
04.35
05.00

скриньки-2»
2»

вродливою»

10.00 Т/с «Щасливi разом»
13.25 М/с «Губка Боб»
15.05 Х/ф «Парк Юрського

18.00
19.00
19.20
20.00
22.35
23.25

слiдства-10»

11.35 Т/с «Двоє зi

15.00 Т/с «Йду тебе шукати-

09.00 Т/с «Не родись

17.00

НТН
05.10 Т/с «Висяки»
08.25, 05.10 Правда життя
09.00 Агенти впливу
09.50 Т/с «Таємницi

перiоду-3»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Ревiзор
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Покладися на
друзiв»
Репортер
Х/ф «Кохання на
островi»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Унiверситети
милосердя
Хто гоїв рани
козакам?
Рiднi стiни
Вiн урятував нас вiд
чуми
Зона ночi
Найкращi... Серед
повитух
Земцi
Зона ночi
Тася
Птахи гнiзда Марiї
Т/с «Щасливi разом»

19.00, 21.40, 02.25, 04.20
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»

22.00 Т/с «Гаваї 5.0»
00.00 Т/с «CS. Нью-Йорк»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»

01.40 Т/с «Дев'ять»
02.55 Реальнi злочинцi
03.20, 04.50 Речовий доказ
ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
09.45, 20.55 Країна У
10.45, 00.25 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.55, 21.55 6 кадрiв
14.50 Даєш, молодь!
15.45 Т/с «Дєтка»
16.40 Королева балу
17.50 Вiд пацанки до
панянки
19.00 Моду народу
19.55 Т/с «Двоє батьків i
двоє синів»
23.15 Дурнів+1
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

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

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Щастя і»
13.10 Кохаю! Чекаю!
14.10, 17.25 Т/с «Слiд»
16.00, 03.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.25 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Горюнов»
22.00, 03.10 Подiї дня
22.30 Х/ф «Мумiя» Y
01.10 Х/ф «Червоний
дракон» X

05.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.25 Чемпiонат Францiї.
«Монако» –
«Марсель»
12.30 Futbol Mundial
13.00 Свiтова гра
13.35 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Малага»
15.55 Швейцарiя – Україна.
1/8 фiналу ЧС-2006
18.55 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
20.00 Кубок Англiї. «Челсi»
– «Сток Сiтi»
22.00 Огляд 4-го раунду.
Кубок Англiї
22.50 Чемпiонат Францiї.
Огляд туру
23.55 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
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16:45 «ТЕРМІНОВО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА»

22:30 «КОХАННЯ НА ОСТРОВІ»

00:50 «ЗНАМЕННЯ»

03:00 «ДИЯВОЛИЦЯ»

ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

Загін чекістів робить наліт на
білогвардійський склад з хутром, яке призначалося для
відправки за кордон. Потрібно
переправити обоз через тайгу,
але в дорозі помирає провідник.

Дженні приходить у захват, дізнавшись, що рок-зірка Джейсон
Мастерс приїхав відпочивати на
тропічний курорт, де вона працює. На жаль, вони удвох потрапляють на безлюдний
острів...

Під час розкопок у руки Теда
Майлса потрапляє капсула, в
якій знаходяться дитячі малюнки
із зображенням катаклізмів, що
сталися у світі за останні п'ятдесят років. Крім того, там передбачаються ще три події...

Дізнавшись про зраду чоловіка,
Рут із домогосподарки перетворюється на дияволицю. Її помста
страшна: Боб втрачає будинок,
сім'ю, роботу, свободу. А Рут розцвітає та стає впевненою в собі
привабливою жінкою.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

05.30 Т/с «Хуторянин»
06.15 Т/с «Поки станиця

Україно!

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

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня
09.30, 15.45 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.35 Т/с «Монте-Крiсто»
11.40 Свiтло
12.10, 19.00, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Шеф-кухар країни
13.30 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.45 Х/ф «Термiново...
Секретно...
ГУБЧЕКА»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.30 Концертна програма
«Мелодiя двох
сердець»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.45 Концертна програма
Вiтаса «Безсонна нiч»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра». 2 с.
01.40 ТелеАкадемiя
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Караоке для дорослих

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.25
13.50
16.05
17.00

18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.40
01.30
02.10
04.05

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Паралельне
життя»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Паралельне
життя»
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Своя правда»
Х/ф «Шафт» Y
Т/с «Хуторянин»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.30
11.30
12.25
13.25
14.25
15.25
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.20
23.35
00.00
00.50
02.45
04.15
05.15

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Next-2»
Т/с «Next-2»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Подвiйне життя»
Т/с «Подвiйне життя»
Сiм'я
ТСН
Т/с «Арн»
Х/ф «Знамення» Y
Стрингери
Сiм'я
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
08.45
09.15
10.10
12.35
12.45
13.00
14.45
16.45
18.45
19.20
20.05
23.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф-2»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф»
Х/ф «Король
бiйцiв» Y

Людина живе за
законами дикої
природи. Кожен
день йде битва
за виживання в
цьому божевільному світі вулиць
і злоби. Тут не
можна довіряти
нікому, крім себе. І тільки мистецтво бою дозволить піднятися і набути якогось статусу та
стабільності серед хаосу і жорстокості.

00.50 Т/с «Розвiдники.
Останнiй бiй»

03.00 Х/ф «Дияволиця» Y
04.35 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

04.35 Чужi помилки
05.20 Усе буде добре!
07.00 Неймовiрна правда
08.30
10.35
12.15
13.15
15.55

про зiрок
Х/ф «Час щастя»
Х/ф «Час щастя-2»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
Шоу об’єднує інтереси жінок і чоловіків щодо ведення господарства, виховання
дітей, догляду за
собою тощо. Експерти програми
дають практичні
поради, які застосовуються в
повсякденному
житті та побуті.
Наочно демонструється вирішення домашніх
та сімейних проблем.

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

19.55 Слiдство ведуть
екстрасенси

20.55 Х/ф «Пiзні каяття»
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо
дiтей
00.30 Т/с «Загальна
терапiя-2»
02.30 Нiчний ефiр

06.10
06.15
06.55
07.00
07.35
08.00
09.00
10.00
13.25
14.55
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.20
22.30
00.15
00.25
02.05
02.10
02.35
03.10
03.15
04.15
04.20
04.55
05.00

Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Кохання на
островi»
Репортер
Х/ф «Покладися на
друзiв»
Зона ночi
Леопольд, або Втеча
вiд волi
Асканiя-Нова. Про що
курличуть журавлi
Зона ночi
Народження
українського кiно
Зона ночi
Ах, не говорiть менi
про кохання
Зона ночi
Т/с «Татусевi дочки»

УКРАЇНА

НТН

06.10 Х/ф «Розпочати
лiквiдацiю»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.25, 04.45 Свiдок
09.00 До суду
10.50 Т/с «Мовчазний
свiдок»

11.45 Т/с «Детективи»
12.45, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»

14.45, 17.00 Т/с «Капiтан
Гордєєв»

22.00 Т/с «Гаваї 5.0»
00.00 Т/с «CS. Нью-Йорк»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
01.40
02.55
03.25
05.15
ТЕТ

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

07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
09.45, 20.55 Країна У
10.45, 00.25 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.55, 21.55 6 кадрiв
14.50 Даєш, молодь!
15.45 Т/с «Дєтка»
16.40 Королева балу
17.50 Вiд пацанки до
панянки
19.00 Моду народу
19.55 Т/с «Двоє батьків i
двоє синів»
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.30 З ночi до ранку

06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

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

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
12.05 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.30 Говорить
Україна

22.00, 04.00 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профiль убивцi»
02.10 Х/ф «Мумiя» Y
05.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News

10.30 Кубок Англiї. «Челсi»
– «Сток Сiтi»

12.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру

13.35 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Гранада»

16.00 Бразилiя – Францiя.
1/4 фiналу ЧС-2006

18.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру

18.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Еспаньол»
21.00 Огляд 4-го раунду.
Кубок Англiї
21.40 Live. Чемпiонат
Англiї. «Саутгемптон»
– «Арсенал»
00.00 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
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22:25 «ЗАКОНИ ПРИВАБЛИВОСТІ»

23:00 «УДАРНА СИЛА»

00:35 «РОЗДІЛЮВАЧ»

02:10 «ПЕРШОЧЕРГОВА ЦІЛЬ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

1+1

ІНТЕР

Розлучений юрист закохується у
розлучену жінку і одружується з
нею. Закручується карусель із
безглуздих випадковостей і
фантастичних перетворень. Але
закони тяжіння не діють там, де
немає справжнього кохання.

Уся команда вірних соратників і
відчайдушних бійців Маршалла
Лоусона розстріляна. На перший
погляд здається, що цей напад
випадковий. Але Лоусон не вірить фактам і починає власне
розслідування загибелі друзів.

Події фільму розгортаються в
підвалі одного з нью-йоркських
будинків, який став рятувальним
бункером для вісьмох людей,
коли місто було зруйноване в
результаті потужного вибуху
невідомого походження.

Вони вибирали президента і
мріяли, що він поліпшить їхнє
життя. Але обранець не виправдав очікувань, і тоді вони вирішили його змістити. Вони пройшли
довгий шлях і досягли мети...

ПЕРШИЙ
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.30 Т/с «Хуторянин»
06.15 Т/с «Поки станиця

Україно!

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради

07.20
07.25
07.30
08.35
08.45
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.30, 03.05, 05.05

Книга.ua
10.00 Пряме включення з
Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.20 Т/с «Монте-Крiсто»
11.25 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 19.00, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Знак питання
12.35 «Герої України. Крути.
Перша незалежнiсть»
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Рояль у кущах
16.00 Крок до зiрок
16.50 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi». 1 с.
18.40 Фiнансова
перспектива
19.30 Концертна програма
«Мелодiя двох
сердець»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Фольк-music. Краще
22.45 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра». 3 с.
01.40 ТелеАкадемiя

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.25
13.50
16.05
17.00
18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.40
01.30
02.10
04.05

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Паралельне
життя»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Паралельне
життя»
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Своя правда»
Х/ф «Першочергова
цiль» Y
Т/с «Хуторянин»

1+1
06.00 Служба розшуку

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.35
11.30
12.25
13.25
14.25
15.25
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.20
23.25
23.40
00.35
02.25
04.30
05.20

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Next-2»
Т/с «Next-2»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Подвiйне
життя»
ТСН
Т/с «Арн»
Х/ф «Роздiлювач» X
Стрингери
Росiйськi сiмейнi
драми
Телемагазин

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Т/с «Лiтєйний»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф»
Т/с «Лiтєйний, 4»

12.45
13.00
13.50
16.45

У Пітері за адресою: Літейний, 4
знаходиться спеціальний відділ із
розслідування
особливо важких
злочинів. До його
складу входять
талановиті оперативні працівники найрізноманітніших структур, зібраних у
незалежну
команду. Спецвідділ займається найскладнішими справами.

СТБ
04.45 Чужi помилки
05.30 Усе буде добре!
07.10 Неймовiрна правда

08.45
09.45
11.55
12.55
15.55
18.00
18.20
19.55
20.55
22.00
22.25
00.15

У центрі фільму –
історія дружби і
кохання десятикласників Ксенії
та Бориса. Але
грубе святенницьке втручання
оточуючих, які
побачили в цьому вульгарність,
порушило їхні чисті стосунки і завдало підліткам
важку душевну
травму.

18.45
19.20
20.05
23.00

Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф»
Х/ф «Ударна
сила» Y
00.50 Т/с «Розвiдники.
Останнiй бiй»
03.00 Х/ф «Король
бiйцiв» Y
04.30 Про-Ziкаве.ua

про зiрок
Зiркове життя
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Пiзні каяття»
«Вікна»-новини
Хата на тата
Х/ф «А якщо це
кохання?»

02.10 Нiчний ефiр

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

09.00
10.00
13.20
14.55
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.20
22.25
00.20
00.30
02.15
02.20
02.25
03.15
03.20
03.50
04.00
04.15
04.20
05.05

Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Закони
привабливостi»
Репортер
Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Подорож у втрачене
минуле
Вiр менi
Є що поруч
Зона ночi
Микола Лисенко
Т/с «Щасливi разом»

пес Алий»

УКРАЇНА
06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

свiдок»

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

НТН
05.45 Х/ф «Прикордонний

06.50 Х/ф «Нiчна пригода»
08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.25, 04.05 Свiдок
09.00 До суду
10.50 Т/с «Мовчазний

Подiї

Т/с «Слiд»

11.45 Т/с «Детективи»
12.45, 19.30 Т/с «Вулицi

розбитих лiхтарiв 12»

14.45, 17.00 Т/с «КапiтанГордєєв»

22.00 Т/с «Гаваї 5.0»
00.00 Т/с «CS. Нью-Йорк»
00.50 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»

01.40 Т/с «Дев'ять»
02.55 Таємницi

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
12.05, 04.05 Нехай говорять
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.25 Говорить
Україна

03.25 Речовий доказ
04.35 Правда життя

кримiнального свiту

22.00, 02.10 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профiль убивцi»
05.00 Срiбний апельсин

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
09.45, 20.55 Країна У
10.45, 00.25 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.55, 21.55 6 кадрiв
14.50 Даєш, молодь!
16.00 Т/с «Дєтка»
16.55 Королева балу
17.50 Вiд пацанки до
панянки
19.00 Моду народу
19.55 Т/с «Двоє батьків i
двоє синів»
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.30 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
08.00 Кубок Англiї. «Челсi»
– «Сток Сiтi»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.30 Чемпiонат Англiї.
«Саутгемптон» –
«Арсенал»
12.30 Європейський
weekend
14.45 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
16.00 Нiмеччина – Iталiя.
1/2 фiналу ЧС-2006
18.50 Топ-матч
18.55 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» –
«Евертон»
21.00, 04.45 Footbrazil
21.40 Live. Чемпiонат
Англiї. «Тоттенгем» –
«Ман Сiтi»
00.00 Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – «Вест Гем»

ЧЕТВЕР, 30 СІЧНЯ 2014 РОКУ

22:25 «ДІВЧИНА З ДЖЕРСІ»

00:10 «АКСЕЛЕРАТКА»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

На різдвяній вечірці Оллі Трінке
знайомиться з красунею Гертрудою, одружується з нею і готується стати батьком. Однак його
щастя триває недовго: молода
дружина помирає при пологах,
залишаючи йому дочку.

Юна героїня, яка мріє працювати
в карному розшуку, організовує
розслідування і проникає в банду
автовикрадачів. При цьому вона
ледь не зриває операцію професійних детективів, однак, схоже,
знаходить своє кохання.

Впертий холостяк Джиммі отримав у спадок 100 млн. доларів.
Грошима можна користуватися
одразу, але за умови: Джиммі
повинен одружитися до настання
30-річного віку. І до цієї дати у
нього залишилася тільки доба...

Комік, який розважає публіку політичною сатирою, балотується на
пост президента і... перемагає!
Сенсація! Естрадний артист —
людина року! Тільки от уже незабаром у системі голосування
програмісти знаходять збій...

ІНТЕР

06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

05.30 Т/с «Хуторянин»
06.15 Т/с «Поки станиця

Україно!

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

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.30, 15.55 Т/с «Таємниця
старого мосту»

10.35 Т/с «Монте-Крiсто»
11.35 Нехай вам буде

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

кольорово!

12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Українська пiсня
13.20 Не вiр худому кухарю
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Хто в домi хазяїн?
16.55 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi». 2 с.
18.35 Фiнансова
перспектива
19.20, 01.40 Про головне

19.40, 21.40, 04.15

22.55
23.00
23.25
23.45
00.00
02.00

01:30 «ЛЮДИНА РОКУ»

СТБ

ПЕРШИЙ

20.55
22.30

00:40 «ХОЛОСТЯК»

НОВИЙ КАНАЛ

Надвечiр'я
Офiцiйна хронiка
Фестиваль пiснi в
Коблево
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Пiдсумки
На слуху
Вiд першої особи
Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра». 4 с.
ТелеАкадемiя

11.20
12.00
12.25
13.50
16.05
17.00

18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
22.40
01.30
02.55
04.05

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Паралельне
життя»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Паралельне
життя»
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Своя правда»
Д/ф «Кохання очима
жiнок»
Т/с «Хуторянин»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.40
11.40
12.40
13.40
14.35
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.30
23.55
00.45
01.30
03.20
04.05
04.55
05.20

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Подвiйне життя»
Т/с «Подвiйне життя»
Т/с «Подвiйне життя»
Т/с «Next-2»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Подвiйне життя»
Т/с «Подвiйне життя»
Т/с «Подвiйне життя»
ТСН
Т/с «Арн»
Т/с «Арн»
Х/ф «Людина
року» Y
Стрингери
Росiйськi сiмейнi
драми
ТСН. Особливе
Телемагазин

05.20
05.45
06.50
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
13.50
16.45
18.45
19.20
20.05
23.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Шеф»
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф»
Х/ф «Смертельний
удар» Y

05.15 Чужi помилки
06.00 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда
09.10
10.10
11.50
12.55
15.55
18.00
18.20
19.55
20.55

Вiйна пiсля вiйни»
03.05 Х/ф «Ударна сила»

Y

04.35 Про-Ziкаве.ua

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Четвер, 12»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Пiзнє каяття»
Кіра та Сергій
шукають своє
щастя. Але, як
завжди, на шляху
до великого кохання немало перешкод. Проблема батьків і дітей
відіграє тут важливу роль. У
шістнадцять років вони покохали
один одного, але
розлучилися. Наступна їхня зустріч тепер відбудеться тільки через двадцять років...

Шон Томсон –
офіцер особливого загону, кращий із кращих зі
знешкодження
терористів. Під
час затримання
злочинців гине
його брат Майкл,
пов’язаний з гонконгською мафією. Щоб розставити всі крапки
над “i”, Шон переходить на нелегальне становище і проникає
в банду.

00.50 Т/с «Розвiдники.

НОВИЙ

22.00
22.25
23.20
00.10
01.50

«Вікна»-новини
Зiркове життя
Зiркове життя
Х/ф «Акселератка»
Нiчний ефiр

06.10
06.15
06.55
07.00
07.35
08.00
09.00
10.00
13.25
14.55
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.20
22.25
00.30
00.40
02.30
02.35
02.40
03.45
03.50
04.25
04.30
04.55
05.00
05.05

Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi
дочки»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi
дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
Репортер
Х/ф «Холостяк» Y
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Богдан Хмельницький
Зона ночi
Богдан Хмельницький
Зона ночi
Так нiхто не кохав
Зона ночi
Служба розшуку дiтей
Т/с «Татусевi дочки»

УКРАЇНА

НТН

05.05, 14.45, 17.00 Т/с

«Капiтан Гордєєв»

06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

свiдок»

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

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.25, 04.05 Свiдок
09.00 До суду
10.50 Т/с «Мовчазний
11.45 Т/с «Детективи»
12.45 Т/с «Вулицi розбитих
19.30
22.00
00.00
00.50
01.40
02.55
03.20
04.35
ТЕТ

лiхтарiв-12»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
Т/с «Гаваї 5.0»
Т/с «CS. Нью-Йорк»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
Т/с «Дев'ять»
Таємницi
кримiнального свiту
Речовий доказ
Правда життя

07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
09.45, 20.55 Країна У
10.45, 00.25 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.55, 21.55 6 кадрiв
14.50 Даєш, молодь!
16.00 Т/с «Дєтка»
16.55 Королева балу
17.50 Вiд пацанки до
панянки-2
19.00 Моду народу
19.55 Т/с «Двоє батьків i
двоє синів»
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.30 З ночi до ранку

Подiї

Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Горюнов»
12.05 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20 Говорить Україна
22.00, 02.10 Подiї дня
23.20 Т/с «ОСА»
00.20 Т/с «Профiль убивцi»
02.40 Х/ф «Любка»
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Англiї.

«Челсi» – «Вест Гем»

10.00, 15.40, 23.30 Футбол
News

10.30 Кубок Iталiї. 1/4

фiналу. «Наполi» –
«Лацiо»
12.30 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
13.35, 02.55 Чемпiонат
Англiї. «Тоттенгем» –
«Ман Сiтi»
16.00 Iталiя – Францiя.
Фiнал ЧС-2006
19.30 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
20.30, 23.00 Футбол Live
20.55 Live. Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Шахтар» – «Зенiт»
00.00 Об'єднаний
суперкубок-2014.
ЦСКА – «Металiст»
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23:00 «НАКАЗАНО ЗНИЩИТИ»

00:10 «ЧАС БАЖАНЬ»

00:40 «ФІРМА»

02:25 «ДОРОГА ЗМІН»

ICTV

СТБ

НТН

ІНТЕР

На борту Боїнга-747 ісламські
терористи перевозять нервовопаралітичний газ, який потрібен
їм для того, щоб знищити столицю США. Однак спецслужби вже
готові до перехоплення смертельного вантажу...

Сучасна, енергійна, але самотня
жінка ставить за мету вийти заміж і незабаром знаходить відповідну кандидатуру в особі
надійного, однак немолодого
чиновника Володимира Дмитровича, який ніжно її покохав.

Адвокат влаштовується в юридичну фірму, де йому пообіцяли дуже
непогані гроші. Виявилося, що
фірма пов'язана з мафією. Тепер
адвокату треба вирішити: співпрацювати з ФБР або залишитися відданим працедавцеві.

Дія картини проходить у середині 50-их років, герої – члени
провінційної сім'ї. Френк і Ейпріл
Віллер мають величезне бажання перебратися в Париж. Проте
доля приготувала подружжю
кілька неприємних сюрпризів...

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

ІНТЕР
05.30 Т/с «Хуторянин»
06.15 Т/с «Поки станиця

студiї

07.20 Тема дня
07.25, 07.40 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.30, 16.10 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.30 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Вiра. Надiя. Любов
13.25 Українського роду...
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Секрети успiху
17.00 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi». 3 с.
18.35 Фiнансова
перспектива
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
21.40, 02.55 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра». 5 с.
01.40, 03.55 Служба
розшуку дiтей
01.45 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.25
13.50
16.05
17.00
18.00
18.05
19.05
20.00
20.30
00.50
02.25
04.35
05.05

спить»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Паралельне
життя»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Новини
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Паралельне
життя»
Х/ф «Двоє пiд
дощем» Y
Х/ф «Дорога
змiн» Y
Подробицi
Т/с «Поки станиця
спить»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
10.35
11.35
12.40
13.40
14.35
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
22.05
00.00
02.25
04.15
05.55

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Асi»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Подвiйне
життя»
Т/с «Next-2»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Свати-2»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Вечiрнiй
Київ-2013
Х/ф «Новорiчний
детектив»
Х/ф «Мiсце пiд
соснами» Y
Х/ф «Людина
року» Y
Х/ф «Знамення» Y
Телемагазин

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.45 Свiтанок
06.50 Т/с «Лiтєйний, 4»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Прокурорська

СТБ
05.50 Чужi помилки
07.20 Х/ф «Четвер, 12»
09.00 Неймовiрна правда
про зiрок

10.35 Х/ф «Посмiхнись,
коли зiрки плачуть»
Єгор Нікольський
молодий і нерозсудливий, однак
саме ці якості допомагають йому
знайти кохання.
Посперечавшись
із друзями, він
стрибає з даху і
приходить до тями тільки в лікарні. Перше, що він
бачить, – прекрасне обличчя

перевiрка»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Будні працівників
прокуратури
завжди важкі.
Справа невиправдано закрита, засуджений
невинний, чому є
докази, і чи не
справжній злочинець залишився
на волі – все це
привід для проведення прокурорської перевірки.

13.50
16.40
18.45
19.20
20.05
23.00

Т/с «Шеф»
Т/с «Лiтєйний, 4»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Шеф»
Х/ф «Наказано
знищити» Y
01.30 Т/с «Розвiдники.
Вiйна пiсля вiйни»
03.40 Х/ф «Смертельний
удар» Y
05.10 Про-Ziкаве.ua

хірурга Анни.

12.30 Т/с «Повернення в
18.00
18.20
20.05
22.00
22.25
00.10
02.05

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

09.00 Т/с «Не родись
10.00
13.25
15.00
15.55
17.00
18.00
19.00
19.20
20.00
20.20
22.25
00.30
00.40
02.05
02.45
02.50
03.00

Едем»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Медове
кохання»
«Вікна»-новини
Х/ф «Медове
кохання»
Х/ф «Час бажань»
Нiчний ефiр

03.30

03.45
03.50
04.30
04.45
04.50
05.05
05.20
05.35
05.50
05.55

вродливою»
Т/с «Воронiни»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Супер Макс»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Холостяк» Y
Репортер
Х/ф «Знайомство зi
спартанцями» Y
Т/с «Пан Ам»
Зона ночi
Середньовiччя
зачиняється о 18.00
Я, милiстю Божою,
пан возний
Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
Зона ночi
Богдан Хмельницький
Козаччина руїна
Зона ночi
Джерела Вiтчизни
Братiє i дружино
За литовської доби
Дике поле
Зона ночi
Послання

УКРАЇНА
НТН
05.05 Т/с «Капiтан Гордєєв» 06.00 Остаточний вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
08.30 Свiдок
Подiї
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
07.30 Щиросерде зiзнання
лiхтарiв»
08.00 Т/с «Подружжя»
14.45 Т/с «Смертельний
09.10, 14.10, 17.20, 22.30
танець»
Т/с «Слiд»

16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Смертельний

10.00, 21.00 Т/с «Горюнов»
12.00, 04.50 Нехай говорять
16.00, 02.40 Критична точка
19.20, 03.25 Говорить

танець»

19.00 Свiдок
19.30 Х/ф «Ведмеже

Україна

полювання»
21.50 Х/ф «Хранителi»
00.40 Х/ф «Фiрма» Y
03.00 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»

22.00, 02.10 Подiї дня
23.20 Iсторiя

ТЕТ
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
09.20 «Єралаш»
09.45 Країна У
10.45, 00.25 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.55, 21.40 6 кадрiв
14.50 Даєш, молодь!
16.00 Т/с «Дєтка»
16.55 Королева балу
17.50 Вiд пацанки до
панянки-2
19.00 Iкона стилю
20.10 М/ф «Гарфiлд-2»
22.25 Смiшнiше, нiж
кролики
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Т/с «Закрита школа»
02.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 23.25 Футбол
News
10.30 Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Шахтар» – «Зенiт»
12.30 Свiтова гра
13.00 Чемпiонат Нiмеччини.
«Штутгарт» –
«Баварiя»
15.00 Futbol Mundial
16.00 Передмова до ЧС2010
16.25 Словенiя – США. ЧС2010
18.35 Iспанiя – Швейцарiя.
ЧС-2010
20.35, 02.30
Чемпiонат
Iспанiї. Передмова до
туру
21.15 Топ-матч
21.20 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
21.25 Live. Чемпiонат
Францiї. ПСЖ –
«Бордо»

кримiналiстики

00.20 Т/с «Профiль убивцi»
05.40 Срiбний апельсин

СУБОТА, 1 ЛЮТОГО 2014 РОКУ

19:50 «ВІДЬМИНА ГОРА»

22:05 «ТРИ НАПІВГРАЦІЇ»

1+1

ICTV

У житті Джека Бруно, таксиста-невдахи з Лас-Вегасу, все перевернулося з ніг на голову в той момент,
коли до нього у таксі, рятуючись
від погоні, потрапили Сет і Сара
— діти з незвичайними паранормальними здібностями...

Колись у сонячному місті Сочі
підпилий дідок назвав трьох молоденьких дівчат, які прогулювалися
набережною, трьома напівграціями. Зараз трьом подругам під сорок. Вони цілком успішні та, як і
раніше, дружні.

Вільям Воллес, шотландський
бунтівник XIV сторіччя, ворогує
з королем Англії. Софі Марсо
грає роль принцеси Уельської,
яка приїхала до табору бунтівників, щоб домовитися про мирну
угоду...

Золотий запас США охороняється комп'ютерною системою
безпеки, яку вдалося зламати
невідомому хакеру. Охорона
вбита, золото зникло. Один із
злочинців, який сховав здобич,
помирає в тюремній камері.

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.15 Х/ф «Доживемо до

05.25 Т/с «Паралельне

понедiлка»

08.05 Смiх із доставкою

13.20
14.15
15.15
15.35
16.15
18.50

20.45
20.55
21.00
21.35
22.00
22.50
23.10
23.30
01.20
01.45
02.50
03.40
04.25
05.15

22:35 «НАЖИВКА»

СТБ

ПЕРШИЙ

08.30
09.10
09.20
09.45
10.50

22:10 «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»

НОВИЙ КАНАЛ

додому
Панянка та кулiнар
Армiя
Православний вiсник
Моменти життя
Х/ф «Пеппi
Довгапанчоха»
Театральнi сезони
В гостях у Д. Гордона
Український акцент
Золотий гусак
Фестиваль гумору
«Умора»
Гранд-шоу
М. Поплавського
«Приречений на
любов»
Слово регiонам
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Без цензури
Українська пiсня
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Смiх із доставкою
додому
Х/ф «Доживемо до
понедiлка»
Пiдсумки дня
Нащадки
Вiра. Надiя. Любов
Театральнi сезони
Як ваше здоров'я?
Д/ф «Таємниче мiсто
Гелон»

життя»
09.10 Школа доктора
Комаровського
10.00 Х/ф «Самотнiм
надається
гуртожиток»
Текстильниця з
невеликого містечка живе в
гуртожитку і мріє
одружитися. Але
піклується більше не про себе, а
про інших. І тому,
коли від дверей
гуртожитку
від’їжджає черговий кортеж із молодятами, вона
щиро щаслива...

11.55 Х/ф «Я тебе нiколи не
забуду»

13.45 Т/с «Одну тебе
18.00
20.00
20.30
22.25
02.15

кохаю»
Т/с «Я не зможу тебе
забути»
Подробицi
Т/с «Я не зможу тебе
забути»
Т/с «Iлюзiя
полювання»
Т/с «Одну тебе
кохаю»

1+1

ICTV

06.20 Мультфiльм
07.00 Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»

08.05 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

08.30 М/с «Король-лев.
08.50
08.55
09.40
10.40
11.40
12.45
13.45
14.45
16.40
18.30
19.30
20.00
22.10
01.30

Тiмон i Пумба»
М/с «Енгрi бердс»
ТСН
Свiтське життя
Т/с «Свати-3»
Т/с «Свати-3»
Т/с «Свати-3»
Т/с «Свати-3»
Вечiрнiй Київ-2013
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-4
ТСН
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Хоробре серце»
Х/ф «Розплата» Y

Племінник Володимира Дмитро,
який несподівано
приїхав якось
уночі, накоїв лиха
у спокійному і тихому житті російської громади
в Люксембурзі.
Але ця тиша дуже
оманлива. Залізною рукою править громадою
Галина – мати
першої дружини
Володимира.

02.55 Х/ф «Хоробре серце»
05.40 Телемагазин

05.35
06.00
07.05
08.15
08.55
09.25
10.30
11.00
16.00
18.45
19.00
19.55
22.35
00.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Замоченi
Легкi грошi
Розiграш
Зiрка YouTube
Дача
Т/с «Розвiдники.
Останнiй бiй»
Т/с «Розвiдники.
Вiйна пiсля вiйни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Розвiдники.
Вiйна пiсля вiйни»
Х/ф «Наживка» Y
Х/ф «Стелс» Y
Група пілотів бере участь у розробці надсекретного літака. Під
час одного з випробувальних
польотів удар
блискавки виводить комп’ютер з
ладу. Тепер льотчикам доведеться показати свою
перевагу над розумною машиною.

05.50 Х/ф «Непiддатливi»
07.05 Караоке
на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
ВусоЛапоХвiст
Хата на тата
Х/ф «Медове
кохання»
16.00 Х/ф «Дiвчата»

08.00
09.00
09.55
10.35
12.30

Стара весела комедія про те, як
молода кухарка і
самовпевнений
прямолінійний
лісоруб здаються один одному в
полон після тривалої боротьби.
Перемогло кохання, не зважаючи на суворий
клімат, пафос
колективізму та
глухий застій.

18.00 Х/ф «Тато
22.05
00.25
01.25

02.50 Х/ф «Наказано
знищити» Y

05.00 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

03.00

напрокат»
Х/ф «Три
напівграцiї»
Детектор
брехнi-5
Х/ф «Посмiхнись,
коли зiрки
плачуть»
Нiчний ефiр

06.45
08.10
10.00
12.00
14.10
18.00
19.50
22.00
23.35
00.40
02.00
02.05
02.20
02.35
02.50
03.05
03.10
03.20
03.35
03.50
04.05
04.10
04.20
04.35
04.50
04.55
05.10
05.30
05.35

М/с «Джуманджи»
М/с «Том i Джеррi»
Файна Юкрайна
Уральськi
пельменi
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Кiшки проти
собак»
Х/ф «Вiдьмина
гора»
Х/ф «Знайомство зi
спартанцями» Y
Уже котрий день
Х/ф «Дуже епiчне
кiно» Y
Зона ночi
Видряпатися на попа
Бий, хто цнотливий
Втраченi права
Магдебурзькi хронiки
Зона ночi
Запорiзька Сiч.
Витоки
Зоряний час козацтва
З полону – на волю
Останнi лицарi
Зона ночi
Козацький флот
Там, на горi, Сiч iде
Гартуючи юнацтво
Зона ночi
Мовчазне божество
Моє серце ножами
проймає
Зона ночi
М/с «Джуманджи»

УКРАЇНА

НТН

04.30 Т/с «Капiтан
07.45
11.30
12.00
12.55
13.15
13.45
14.05
17.00
22.30
02.10
ТЕТ

Гордєєв»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Речовий доказ
Головний
свiдок
Випадковий
свiдок
Правда життя
Братан-ботан
Х/ф «Хранителi»
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Т/с «Висяки»
Х/ф «Фiрма» Y

07.00
07.10
08.10
09.50
10.50

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за сто годин
Т/с «Дорожнiй
патруль»
15.00 Х/ф «Так не буває»
17.00 Т/с «Життя
розсудить»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Життя
розсудить»
21.20 Т/с «Печалi-радостi
Надiї»
01.20 Х/ф «Сибiр.
Монамур»
03.00 Подiї
03.20 Т/с «Профiль убивцi»
06.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,

09.25 Чемпiонат Англiї.

10.35

12.35 Словаччина –- Iталiя.

11.05
12.25
13.25
16.10
18.05
19.35
21.00
21.55
22.50
23.50
01.25

вперед!»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
Х/ф «Таємна мiсiя
Санти»
Обережно, дiти!
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей»
М/ф «Гарфiлд-2»
Т/с «Двоє батьків i
двоє синів»
Розсмiши комiка
РайЦентр
Т/с «Секс i мiсто»
Х/ф «Лепрекон»
Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

Передмова до туру

10.00, 15.30, 22.30 Футбол
News

10.30 Iталiя – Нова

Зеландiя. ЧС 2010
ЧС 2010

- Чемпiонат
14.40 Live.

16.55
19.00
19.20
19.25
21.40

Англiї. «Ньюкасл» –
«Сандерленд»
Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Барселона»
– «Валенсiя»
Вiзитiвка. «Вест
Бромвiч». Чемпiонат
Англiї
Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
Live. Чемпiонат
Нiмеччини.
«Ганновер» –
«Борусiя»
Live. Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Торiно»

qrjlprfpoojl
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18:00 «КІШКИ ПРОТИ СОБАК. ПОМСТА КІТТІ ГАЛОР»

19:40 «КОСТЯНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ПІТЬМИ»

20:15 «ШУКАЮ ТЕБЕ»

23:10 «ПІРАМММІДА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

1+1

1+1

Кітті Галор, у минулому агент
шпигунської організації НЯВУС,
вийшла з-під її контролю та замислила диявольський план, щоб
притиснути до кігтя собачих недругів і прибрати у свої загребущі
лапи владу над світом.

Костянтин народився з пекельним талантом — здатністю розпізнавати суміш янголів та демонів. Він намагався вчинити самогубство, але невдало. Повернувшись до життя, він патрулює
межу між раєм та пеклом.

Закохані Роман і Берта вирушають відпочивати на дачу з друзями. Роман напідпитку програє
свою кохану в карти другові.
Намагаючись захистити себе і
відбитися від Сергія, Берта ненавмисно вбиває його.

Сергій Мамонтов шукає, де застосувати свій інтелект. І знаходить. Він замовляє макет «цінного
паперу» з імперською в'яззю,
багатим орнаментом, водяними
знаками і власним портретом у
центрі...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35, 23.35 Смiх із
доставкою додому
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 00.00 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.30, 02.50 Подорожуй
свiтом
10.55 Крок до зiрок
11.50 Караоке для дорослих
12.40, 04.05 Як ваше
здоров'я?
13.40, 02.20 Ближче до
народу
14.20 Музична академiя
«Євробачення»
15.45 Золотий гусак
16.20 В гостях у Д. Гордона
17.20 Маю честь запросити
18.05 Дiловий свiт. Тиждень
18.45 Фестиваль гумору
«Умора»
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
22.00 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
02.10 Слово регiонам
03.15 Д/ф «Ален Башунг.
Створення мрiї»
04.55 Надвечiр'я

ІНТЕР
05.45 Т/с «Iлюзiя

09.30
10.00
10.55
14.50
19.00
20.00
21.00
23.50

полювання»
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка. На краю
свiту
Т/с «Яблуневий сад»
Т/с «Одну тебе
кохаю»
Т/с «Бiлий налив»
Подробицi тижня»
Т/с «Бiлий налив»
Х/ф «Щасливий
маршрут»

1+1
06.00 Х/ф «Як Майк-2.
Стрiтбол»

07.40 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Король-лев.
08.35
09.00
10.10
10.45
12.15

Великий комбінатор Остап Бендер працює над
здійсненням своєї заповітної мрії
про Ріо-де-Жанейро. Разом зі
своїми новими
друзями він починає операцію з
добування мільйона у підпільного мільйонера
пана Корейка.

Женя, проста і
добра дівчина,
живе в гуртожитку і працює водієм тролейбуса.
Головне в її житті
– допомагати
людям. Подружки позаочі жартують над Женею і
впевнені, що в
житті їй нічого не
світить.

01.35 Х/ф «Зимовий
круїз» Y
03.10 Т/с «Одну тебе
кохаю»

Тiмон i Пумба»
М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»
Лотерея «Лото
«Забава»
ТСН
Мiняю жiнку-5
Х/ф «Золоте теля»

ICTV
05.45 Факти
06.00 Свiтанок
07.05 Дача
07.30 Мультособистостi
08.00 Так$i
08.35 Зiрка YouTube
09.45 Козирне життя
10.15 Вам i не снилося!
11.00 Т/с «Лiсник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/ф «Костянтин.
Повелитель
пiтьми» Y
22.05 Х/ф «Вiд колиски до
могили» Y
00.05 Х/ф «Наживка» Y
02.15 Х/ф «Мутанти» Y

15.40 Х/ф «Темнi лабiринти
19.30
20.15
22.10
23.10
01.10
02.30
04.00
05.30

минулого»
ТСН-Тиждень
Х/ф «Шукаю тебе»
Свiтське життя
Х/ф «ПiраМММiда» Y
Х/ф «Спадок»
Х/ф «Як Майк-2.
Стрiтбол»
Х/ф «ПiраМММiда» Y
Телемагазин

СТБ
06.35 Х/ф «Бiле сонце

08.05
09.10
10.15
11.10
14.50
19.00
20.00
21.10
23.15
01.05

пустелi»
Їмо вдома
Усе буде смачно!
Караоке на Майданi
Х/ф «Пiзнє каяття»
Х/ф «Тато напрокат»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Прощання»
Х/ф «Кохання пiд
наглядом» Y
Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
Схід – справа

У США поширюється смертельна хвороба, що
передається через тарганів. Генетики створюють комаху, що
знищує носіїв інфекції й сама гине. Через кілька
років у Нью -Йорку починають відбуватися страшні

тонка. Він не при-

події...

шляху перешко-

горищi»

14.00 Х/ф «Вiдьмина гора»
16.05 Х/ф «Кiшки проти
собак»

18.00 Х/ф «Кiшки проти
собак. Помста Кiттi
Галор»

19.45 Х/ф «Великий тато»
21.50 Х/ф «Дуже епiчне
кiно» Y

23.30 Уже котрий день
00.30 Х/ф «Невразливий»

Y

ймає квапливих і
губить нерішучих. Товариш Сухов за своє життя
вивчив цю просту
істину. Але навіть
дорога додому
може затягнутися, якщо вітер
дме зі сходу, споруджуючи на

03.55 Х/ф «Проклятий
Юнайтед» Y

НОВИЙ
07.45 Церква Христова
08.00 М/с «Том i Джеррi»
10.10 Файна Юкрайна
12.15 Х/ф «Прибульцi на

ди...

02.30 Нiчний ефiр

02.20
02.25
03.10
03.15
04.05
04.10

Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Г. Нарбут. Живi
картини

04.30 Яготинське лiто
04.40 Зона ночi
04.45 Невгамовний
Пантелеймон

05.15 Зона ночi

НТН
08.00 Т/с «Таємницi
слiдства-10»

11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Ведмеже
15.15
19.00
23.15
00.10
02.00
03.30
04.40

полювання»
Т/с «Двоє зi
скриньки-2»
Т/с «Йду тебе
шукати-2»
Жорстокий спорт
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
Х/ф «Птеродактиль» Y
Речовий доказ
Правда життя

ТЕТ
06.00 Х/ф «Рiздвяне
бажання Рiчi Рiча»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
10.55 М/с «Фiксики»
11.25 М/ф «Школа
монстрi»
12.20 Х/ф «Санта Лапус-2.
Санта-лапусики»
14.15 Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей»
16.10 Розсмiши комiка
17.05 Країна У. Новий рiк
19.00 Т/с «Двоє батьків i
двоє синів»
21.55 РайЦентр
22.50 Т/с «Секс i мiсто»
23.50 Х/ф «Слава»

УКРАЇНА
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Так не буває»
09.00 Таємницi зiрок
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Дорожнiй
патруль»

15.00 Т/с «Печалi-радостi

Надiї»
Подiї тижня
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Comedy Woman
Comedy Club
Х/ф «Стiй! Або моя
мама стрiлятиме»
02.25 Подiї тижня
03.10 Т/с «Профiль убивцi»

19.00
20.00
21.30
23.00
00.00
01.00

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 21.45 Футбол
News
10.20 Д/с «Футбол – моя
професiя»
11.00, 03.55 Топ-матч
11.20 Нiдерланди –
Бразилiя. 1/4 фiналу
ЧС-2010
13.25 Live.
Чемпiонат Iталiї.
«Дженоа» –
«Сампдорiя»
15.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Аталанта» –
«Наполi»
17.55 Live. Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – «Кристал
Пелес»
20.00 Futbol Mundial
20.30, 23.00 Футбол Live
20.55 Live. Об'єднаний
суперкубок-2014.
«Металiст» –
«Шахтар»
23.55 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» – «Iнтер»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Перші українські снайперки
«Укроборонпром» почав активно впроваджувати новітні розробки
в галузі снайперської стрілецької зброї. Зокрема, на київському
заводі «Маяк» нині випробовують перші вітчизняні снайперські
гвинтівки VPR.308 та VPR.338.

Колектив Окремого відділу прикордонної
служби типу «С» Західного регіонального
управління щиро та сердечно вітає з Днем
народження начальника відділу прикордонної
служби Західного регіонального управління
полковника РИБАКА Олександра
Григоровича!
Бажаємо Вам доброго здоров’я, великого
людського щастя, сімейного добробуту та
злагоди, щирих, добрих друзів і надійних
помічників! Хай збуваються всі Ваші мрії та
сподівання, береже доля, хай кожен день
приносить лише радість, а життя Ваше буде
щедрим і багатим на добро!
Колектив Окремого відділу прикордонної
служби типу «С» Західного регіонального
управління щиро вітає з Днем народження
заступника начальника капітана
СКОРОХВАТОВА Миколу Олеговича
та розвідника відділення оперативного
документування старшого прапорщика ЛІВИКА
Романа Євгеновича!
Нехай шаною, любов‘ю й повагою оточують Вас
колеги, близькі та друзі! Миру, сімейної злагоди,
благополуччя й добробуту Вам і Вашій родині!
Рада та актив громадської організації «Ветеран
кордону» Одеського прикордонного загону

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Це перші самостійні розробки, які не
є клонами моделей інших світових вироб
ників. Конструкція гвинтівок розроблена
на базі Zbroyar Z008. Для обох гвинтівок
VPR.308 и VPR.338 гарантується кучність
стрільби не нижче 1/2 МОА (15мм. на
100м.).
В основу конструкції снайперок за
кладено затворну групу і ствольну короб
ку власної розробки компанії. Ствольна

коробка має закриту конструкцію для
забезпечення максимальної жорсткості й
міцності та виконана з термічно обробле
ної нержавіючої сталі. Ствольні коробки
випускаються двох розмірів – стандартні
та подовжені. Гвинтівки комплектують
ся регульованим спусковим механізмом і
можуть випускатися в однозарядному чи
магазинному варіантах.
Слід зазначити, що обома моделями
снайперських гвинтівок виробництва за
воду «Маяк» вже зацікавилися представ
ники оборонних відомств Азербайджану
та Пакистану.
n

Õарактеристики

VPR-308

VPR-338

Калібр:
Принцип роботи:
Довжина зброї:
– з розкладеним прикладом
– зі складеним прикладом
Довжина ствола:
Маса без доп. обладнання:
Темп стрільби:
Ємність магазину:
Початкова швидкість кулі:
Кучність:
Прицільна дальність:
Єфективна дальність стрільби:
– головна фігура
– грудна фігура
Ресурс:
– кучний
– загальний

7,62x51 мм
ручне перезарядження

8,6х70 мм
ручне перезарядження

1 230 мм
1 020 мм
650 мм
57 кг (в зал. від виконання)
20 постр./хв.
510 набоїв
830 м/с
1/2 МОА (15 мм на 100 м)
900 м

1 230 мм
1 020 мм
650670 мм
9,8 кг
15 постр./хв.
5 набоїв
915 м/с
3/4 МОА (22 мм на 100 м)
1500 м

до 500 м
до 800 м

до 500 м
до 800 м

6 000 пострілів
10 000 пострілів

1 5002 000 пострілів
10 000 пострілів

щиро й сердечно вітають з 70-річчям полковника
запасу БІЛОВУСА Алексу Федоровича;
з 65-річчям – майора запасу ЖАРОВА
Олександра Івановича і старшого прапорщика
запасу ВАГАНОВА Івана Васильовича; з
45-річчям – майора запасу ЗАВАЛІЯ Сергія
Івановича і старшину запасу БУНЬКОВУ Марію
Юріївну, а також іменинників січня: полковника
запасу ПІСКУНОВА Генріха Панасовича;
майорів запасу – КУДРЯШОВА В’ячеслава
Петровича, ЧУМАКА Юрія Васильовича;
старшого лейтенанта запасу ПЕСТЕРОВА
Ігоря Васильовича; старших прапорщиків
запасу – БОНДАРЧУКА Володимира
Васильовича, БІЛОУСОВА Віктора
Васильовича, БОБЬОРА Василя Степановича,
ВОВЧЕНКА Валерія Васильовича, КОЗЕЛА
Олександра Васильовича, КОЗОДОЯ
Миколу Дмитровича, ЛЄОНОВА Петра
Володимировича, НІКОЛІШИНА Олега
Григоровича, ПУШКАРА Григорія Павловича,
РЖЕУТСЬКОГО Віктора Вікторовича,
РАЙЧУКА Петра Олександровича, РУБЦОВА
Володимира Петровича, САВЧЕНКА
Володимира Григоровича, ШЕЛЕСТА Анатолія
Олександровича та ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКУ Наталію
Володимирівну!
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, особистого
щастя та родинного благополуччя!

Олена Цвігун
Миколаївська область.
Допоможіть знайти 16-річну жительку м. Вознесенськ
Олену Цвігун.
27 грудня 2013 року близько 13-ої години дівчина пішла до школи та
більше її не бачили.
Прикмети дитини: 170 см на зріст,
худорлявої статури, кругле обличчя,
темно-русяве волосся до плечей,
густі брови, сірі очі.

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

О, новенькі!
Çапитай, чи вийшов
шостий айфон?

Сам же казав,
зятьок, щоб я
чекала на тебе
на світлофорі!

Хто рано встає, той шкодує, що пізно
ліг...
* * *
– Ти чого постійно такий сутулий хо
диш?
– Та це просто у мене шнур від навуш
ників короткий!
* * *
Тільки тато може заснути під телеві
зор і прокинутися, якщо його вимкну
ти.
* * *
У студентському гуртожитку зник кіт.
Ось такі пироги...
* * *
У районі Чорнобиля знайдено
комп’ютер з двома мишками.
* * *
– Яка твоя коронна страва?
– Ну, я непогано ставлю чайник!
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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* * *
Hа будівництво осьось має приїхати
комісія. Виконроб ретельно інструктує
робітників:
– Що б не сталося, вдавайте, що так і
має бути!
Комісія приїхала, ходить по об’єкту,
все оглядає. Раптом одна стіна розвали
лась. Робітник, радісно поглянувши на
годинник:
– Десять тридцять п’ять. Точно по
графіку!
* * *
Після тижневого голодування леву до
велося визнати, що цар звірів – сторож
зоопарку.
* * *
Ревнива жінка, прочитавши пере
писку чоловіка ВКонтакті, лайкнула його
сковорідкою.
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