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Всяк двір хазяйським
оком держиться

Зробити світ безпечнішим

Якщо хочеш гарно жити, мати повні засіки
запасів та благоустроєну оселю, слід раціонально
використовувати свої ресурси. У Держприкордонслужбі
України це чудово усвідомлюють. Так, під час
нещодавньої розширеної наради в центральному апараті
Служби проаналізували кошторис та стан матеріально
технічного забезпечення відомства в 2013 році.
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11 вересня 2001 року стало відправною точкою
у глобальній війні з тероризмом. Завдяки рішучим
діям міжнародної спільноти дане явище зазнало
нищівного удару, однак це зовсім не означає, що
проблеми немає. Саме про це нагадали представники
Агентства зі зменшення загрози Міністерства
оборони США, які провели міжнародний спільний
курс із теми: «Шляхи нерозповсюдження» в
Навчальному центрі Держприкордонслужби України.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ
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Здобутки службового
максималізму

5

Автомобілі, квадрацикли, п’ятизначні
грошові суми вручали нещодавно в
Адміністрації Держприкордонслужби.
Ні, на Володимирській, 26 не
проходила виїзна гра «Поле чудес»,
там вшановували кращих дільничних
інспекторів прикордонслужби.
2012 року ДІПСи затримали
80% від загальних результатів ДПСУ порушників
прикордонрежиму, 66% – зброї, 33% – товарів… А по
добрій справі й нагороди достойні, отож і поверталися
зі стольного граду кращі прикордонні дільничні хто у
новому званні, а хто з подарунком цінним, щоб іншим
повадно було їхній приклад наслідувати…

стор.
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Життя по честі й совісті
«З виходом на новий виток життєвої
спіралі якось поновому сурмить не один
раз читане Шевченкове «У всякого своя
доля і свій шлях широкий…». Саме такими
словами в день свого 75річчя з висоти
прожитих літ розпочинає спогади життєвого
та службового шляху генераллейтенант
у відставці, кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України,
почесний прикордонник України Олександр
АРТЬОМОВ.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 301

Державний кордон України перетнуло

1,2 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

26
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Затримано

531

на
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контрабандних товарів
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

НОВИНИ

n Акциз

із трирівневим
захистом
Міністерство доходів та
зборів планує з 1 квітня 2013 року
запровадити акцизні марки нового
зразка з трирівневим захистом
від підробки. Введення нових
марок є одним з етапів створення
комплексної автоматизованої
системи обліку обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
Система контролюватиме
торгівлю підакцизними товарами
на всіх етапах – виробництво,
оптове постачання, роздрібний
продаж тощо. На думку експертів
це забезпечить ефективний
державний контроль за обігом
підакцизних товарів та своєчасне
надходження коштів до
державного бюджету. Передбачені
заходи також захистять споживачів
від фальсифікованої продукції і
убезпечать від отруєння неякісною
продукцією та іншої шкоди, що
можуть завдати контрафактні
товари.
kmu.gov.ua

n Штрих-код

Конституційні зміни
продовжать реформи
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч з
Головою Європейської Комісії «За демократію через
право» (Венеціанської Комісії) Джанні БУКІККІО під
час якої було обговорено перспективи внесення змін
до Конституції України, а також реформування судової
та правоохоронної системи нашої держави.

www.president.gov.ua

«На кожному етапі конститу
ційного процесу ми сподіваємо
ся на тісну співпрацю з Венеці
анською Комісією», – зазначив
Глава Держави. За його словами,
оновлена Конституція має бути
орієнтована на утвердження лю
дини як найвищої цінності сус
пільства і держави. При цьому
Президент наголосив, що зміни
до Основного Закону повинні
врахувати всі питання, що сто
суються реформування судо
вої та правоохоронної системи.
Зокрема, в основу ефективної

замість квитка

У свою чергу Голова Євро
пейської Комісії «За демократію
через право» Джанні БУКІК
КІО наголосив, що Україна за
останні 20 років зробила багато
кроків уперед. Водночас він до
дав, що нашу державу попереду
очікує ще багато роботи. «Мої
побажання – рухатися крок за
кроком, не чекати всього повно
го проекту Конституції. Є деякі
сфери, які потребують негайної
дії, одна з них – судова система»,
– сказав Голова Венеціанської
Комісії.
n

Адаптація для військових
Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку.
Максим СІБУРОВ

Порядок визначає меха
нізм використання коштів,
передбачених у державному
бюджеті за програмою “Під
вищення кваліфікації праців
ників органів соціального за
хисту та соціальна адаптація
військовослужбовців, звіль
нених у запас або відставку”.
Бюджетні кошти спрямо
вуються на професійну під
готовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації вій
ськовослужбовців Збройних
Сил, які підлягають звільнен
ню у зв’язку із скороченням
штатів або проведенням орга
нізаційних заходів, за станом

n БТР від КрАЗа

Юрій ЗАНОЗ

Важливим, за словами Пре
зидента, також було ухвалення
Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів з пи
тань удосконалення діяльності
прокуратури», який суттєво об
межив повноваження відомства.
Зокрема, прокурори позбавлені
права видавати обов’язкові для
виконання акти прокурорського
реагування, а також здійснювати
нагляд за дотриманням законів
без призначення прокурорської
перевірки. Також законом лікві
довано військову прокуратуру.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Із 5 лютого нинішнього
року Укрзалізниця запровадила
технологію продажу електронних
проїзних документів на потяги
«Український експрес» категорії
Інтерсіті+. Тепер пасажири, які
оформили проїзні документи
через мережу Інтернет, можуть
не звертатися до каси за
роздруківкою квитка на бланку
проїзного документа, як це
було раніше, а з паперовою
роздруківкою Інтернетпосадочного документа,
здійсненою самостійно,
можуть вирушати на посадку
безпосередньо до потяга.
Тут стюарди за допомогою
мобільного терміналу зчитають
штрих-код квитка та забезпечать
посадку пасажира до потяга.
При оформленні посадочного
документа необхідно обов’язково
зазначити ім’я та прізвища
пасажира, який буде здійснювати
поїздку, та мати з собою
документи, що підтверджують
особу.
www.uz.gov.ua

ПАТ «АвтоКрАЗ» спільно з
компанією Ares Security Vehicles
LLC (Об’єднані Арабські Емірати)
створили новий бронетранспортер
KRAZ-ASV/APC/2013, який буде
представлено на виставці IDEX2013, що пройде з 17 по 23 лютого
в Абу-Дабі. Передбачається,
що демілітаризована версія
бронетранспортера перевозитиме
співробітників миротворчих місій
та інший персонал у гарячих
точках. Бронетранспортер
створений на шасі всюдихода
КрАЗ-5233ВЕ колісної
формули 4х4 і призначений для
оперативної доставки особового
складу військових підрозділів
та їх вогневої підтримки, для
чого оснащений сучасним
озброєнням і засобами активного
та пасивного захисту. Машина має
повний привід і бронювання від
балістичного і вибухового впливу.

судової системи буде закладе
но європейські підходи доступу
до судової професії, запропо
новано механізми закріплення
гарантій незалежності суддів,
утвердження дієвого суддівсько
го самоврядування.
Говорячи про реформу
вання правоохоронних орга
нів, Віктор ЯНУКОВИЧ від
значив, що 20 листопада 2012
року набрав чинності новий
Кримінальний процесуальний
кодекс, який запроваджує зма
гальну модель кримінального
провадження за кращими євро
пейськими стандартами та за
безпечує процесуальну рівність
учасників процесу.

здоров’я, а також військово
службовців інших військових
формувань та правоохоронних
органів спеціального призна
чення, Держспецтрансслуж
би. Головним розпорядником
бюджетних коштів і відпові
дальним виконавцем бюджет
ної програми є Мінсоцполі
тики. Саме це міністерство
укладатиме з навчальними
закладами договори щодо на
дання послуг з професійного
навчання звільнених військо
вослужбовців.
Умови такого договору по
винні передбачати низку ню
ансів. Зокрема, недопущення
включення до собівартості по
слуг витрат, які безпосередньо
не пов’язані з професійним
навчанням, або необґрунто

ваного збільшення вартості
таких послуг. Також у догово
рі має бути визначена відпо
відальність за невиконання
або несвоєчасне виконання
зобов’язань, у тому числі засто
сування штрафних санкцій.
Положенням не допуска
ється спрямування бюджет
них коштів на придбання
послуг, які безпосередньо не
пов’язані з професійним на
вчанням звільнених військо
вослужбовців, оплату посе
редницьких послуг. Також під
забороною є фінансування
заходів, які проводяться за ра
хунок видатків, передбачених
іншими бюджетними програ
мами, а також проведення за
ходів, метою яких є отриман
ня прибутку.
n

ДОРУЧЕННЯ КМУ

Антиповеневий штаб
Уряд вирішив створити міжвідомчий оперативний
штаб, який займатиметься підготовкою та
організацією заходів із протидії можливій повені в
Україні. Таке доручення дав Прем’єр-міністр Микола
АЗАРОВ на засіданні Уряду.
Максим СІБУРОВ

«Службі з надзвичайних си
туацій Міністерства оборони,
Мінрегіонбуду, Мінінфраструк
тури, Мінохорони здоров’я під
головуванням
віце-прем’єрміністра Олександр ВІЛКУЛА
наказую створити міжвідомчий
оперативний штаб з підготовки
заходів із протидії повені. Треба
також підготувати розгортання
таких самих штабів у регіонах,
де є ризики масштабної повені»,
– сказав Прем’єр-мінстр.

Він додав, що штаб має здій
снити моделювання ситуації та
розробити регламенти дій усіх
служб в разі повені, розробити за
ходи з інформування населення
щодо можливих загроз і, зокрема,
плани евакуації населення; під
готувати техніку, плавальні, ряту
вальні засоби і бригади медичних
працівників до дій в умовах пове
ні; створити запаси матеріалів для
зведення водозахисних споруд і
тимчасових дамб для води.
«Я хочу, щоб всі усвідомили:
чітке виконання поставлених
завдань має високу ціну – треба
захистити майно, а найголовні

ше – життя людей», – наголосив
Глава Уряду і додав, що Кабінет
Міністрів регулярно заслухову
ватиме оперативні звіти служби
з надзвичайних ситуацій щодо
виконання підготовчих робіт.
Крім того, Микола АЗАРОВ
доручив міністру регіонального

розвитку, будівництва та ЖКГ
Геннадію ТЕМНИКУ за учас
тю Державної служби з надзви
чайних ситуацій провести се
лекторну нараду з керівниками
регіонів і поставити комуналь
никам чіткі завдання з підготов
ки до повені.
n
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ПРАВООХОРОННА СПІВПРАЦЯ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Операція «Поділля»:
оперативно та дієво

n Сани із

сигналізацією

В Одесі у штаб-квартирі Місії ЄС з прикордонної
допомоги Молдові та Україні (EUBAM) представники
Інтерполу, Європолу і партнерських служб EUBAM
підбили підсумки спільної операції «Поділля»,
яка проводилася в ключових точках українськомолдовського кордону.
Максим СІБУРОВ

Операція «Поділля», метою
якої було підвищення ефектив
ності прикордонного та митного
контролю, запобігання і бороть
ба з транскордонними злочина
ми та поліпшення співпраці між
відомствами, що працюють на
кордоні, стала 10-ою за рахунком
операцією, що проводиться Мі
сією ЄС спільно з партнерами з
України та Молдови, міжнарод
ними організаціями та правоохо
ронними органами країн-членів
ЄС. Операція проводилася за
підтримки Національного коор
динаційного бюро Інтерполу в
Києві, Європолу, Центру SELEC
(Центр правопорядку ПівденноСхідної Європи), Регіонального
оперативного офісу зв'язку для
Центральної та Східної Європи
СОТ (RILO/ECE), баварської
поліції, агенції FRONTEX, а
також прикордонних і митних
відомств Польщі, Румунії, Сло
ваччини та Угорщини. В опе

рації також брали участь офіцери
зв'язку з Польщі, Німеччини,
Італії та Нідерландів.
У ході операції «Поділля»
в певних пунктах пропуску че
рез кордон і внутрішніх митних
постах були створені оператив
ні групи, орієнтовані на окремі
типи злочинів. Відтак створю
валися чотири види спеціальних
груп, кожна з яких концентрува
ла свою діяльність на боротьбу
з економічною контрабандою,
порушеннями митних пра
вил, нелегальною міграцією та
контрабандою наркотиків. Так,
лише в Державній прикордонній
службі України було створено 22
спеціальні групи. Крім створе
них груп, «зелені кашкети» за
діяли до операції 160 патрулів і
здійснили перевірку понад 1200
транспортних засобів. Підтрим
ку цих груп забезпечували пред
ставники EUBAM, а також між
народні експерти. Відтак вони
передавали «зеленим кашкетам»
спеціальні знання, сприяли
взаємодії та надавали логістичну
підтримку.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Такі дії принесли свої плоди.
Партнерські служби повідоми
ли, що під час оперативної фази
операції зафіксовано 94 події,
проти яких була направлена ро
бота правоохоронців. Зокрема,
вилучено більше 800 тисяч сига
рет, 17 транспортних засобів, 1
кілограм марихуани, понад 600
літрів алкоголю, більш як 1,5 кі
лограма ртуті та майже 16 міль
йонів російських рублів. 24 особи
затримано за незаконне пере
тинання державного кордону,
стосовно 54 осіб – задіяні санк
ції за порушення прикордонного
режиму. В 11 випадках було ви
явлено незадекларованих товарів
на загальну суму 600 тисяч євро.
Учасники зустрічі дійшли вис
новку, що дана спеціальна опера
ція була успішною у всіх напря
мах: посилення прикордонного
та митного контролю, поліпшен
ні співпраці як між молдовськими

та українськими відомствами, так
і між партнерськими службами й
міжнародними організаціями. Та
кож під час заходу обговорювали
ся питання результативності про
тидії транскордонній злочинності
у сферах незаконного переміщен
ня заборонених товарів через кор
дони країн ЄС, наркотрафіку та
торгівлі людьми. Учасниками на
ради відмічено позитивний вплив
проведення спільної операції на
стабілізацію обстановки в при
кордонних регіонах. Особливо –
всіма присутніми була відзначена
якісна робота офіцерів Півден
ного та Західного регіональних
управлінь ДПСУ у складі групи
оперативної координації, які
забезпечили безперебійне отри
мання та передачу оперативної
інформації зацікавленим струк
турам та своєчасне нарощування
зусиль в інтересах виконання зав
дань охорони кордону.
n

ФОТОФАКТ

Маленька Англія
в Острозі
Бажаєте студіювати English, а візи
до Великобританії чи США немає?
Не хвилюйтеся, беріть квиток у Острог,
там точно знайдете охочих поспілкуватися
з вами мовою Шекспіра.

Неподалік села Вікторівка,
що в Середино-Будському районі
Сумщини, за кілька метрів від
держрубежу прикордонний
патруль виявив гужові сани, де
знаходилися 70 автомобільних
охоронних систем та 110
модулів обходу імобілайзера.
Крім того, було виявлено 125
кілограмів фарби для автомобілів,
розфасованої в металевих
відрах і флаконах. Негайно
провівши пошук осіб, причетних
до протиправної діяльності,
прикордонники ВПС «СерединаБуда» затримали на околиці
села громадянина Росії. Чоловік
зізнався, що саме він перевозив
даний товар. На правопорушника
складено відповідні процесуальні
документи. Знайдений товар,
вартість якого за попередньою
оцінкою становить майже
300 тисяч гривень, передано
працівникам митниці.
Роман ТКАЧ

n Узбецький
тютюнець

Прикордонники
Харківського загону спільно
з митниками виявили у
потягу «Ташкент–Харків»
37 пакунків насваю. Сховок
знайшли в міжстельовому
просторі двох вагонів потягу
у пункті пропуску «Харків».
Провідникам – громадянам
Узбекистану – довелося
зізнатися, що прихований
товар – це їхня власність.
Також вони повідомили, що
в Україні тютюновий виріб
збиралися вигідно реалізувати.
Між іншим, насвай, так званий
узбецький тютюн, є своєрідним
наркотиком, а його постійне
вживання з часом спричиняє
залежність.Затриманих, разом
із вилученими 170 кг насваю,
правоохоронці передали
працівникам митниці.
Мирон СИДОР

Наталія БЕРЕСТЕЦЬКА

Налаштованість жителів
Острога на англомовність
недавно перевірили курсан
ти Національної академії
Держприкордонслужби
–
учасники V Всеукраїнської
науково-практичної конфе
ренції «Лінгвосоціокультур
ні особливості комунікації».
Вона проходила у першому
виші України – Острозькій
академії.
Прикордонники
Іван КОЦЕРУБА та Влад
ЧОРНИЙ англійською мо
вою виступали з доповіддю
«Явище тероризму в сучасній
літературі та кіно», а також
презентували свою альмаматер і розповіли про кур
сантське життя. Після цього
слідувало обговорення теми
також іноземною.
Після офіційної частини
курсанти відвідали музей і
бібліотеку, підземні кімнати
колишніх монахів, студміс
течко та пам’ятник першо
му спудею. А екскурсію про
водили студенти Академії
англійською мовою, оскільки
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n Суд виніс
вирок

англійська – це вже давня
традиційна «фішка» Острога.
Щоб удосконалюватися, мо
лодь нерідко намагається роз
мовляти нею між собою навіть
у побуті. А молоді в Острозі не
бракує, адже з 12 тисяч місце
вого населення – третина сту
денти.
За підсумками конфе
ренції її оргкомітет на чолі з
деканом факультету романогерманської філології Світ
ланою НОВОСЕЛЕЦЬКОЮ
високо оцінив доповідь при
кордонників. З Острога кур
санти поїхали з сертифікатами
та грамотами, крім яких при
везли в Хмельницький досвід
студентського мововчення. n

Підрозділи кордону отримали 5 рухомих програмно-технічних
комплексів автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П».
Нове технічне обладнання направлено до Мостиського, БілгородДністровського, Могилів-Подільського, Житомирського та Луган
ського прикордонних загонів. Водночас Одеський прикордонний
загін отримав нову комплексну апаратну морського призначення на
базі автомобіля «ГАЗ-66».
Фото Юрія ЛІЩИШИНА

На Луганщині суд розглянув
кримінальну справу стосовно
групи осіб, які минулого
року вчинили нелегальне
переправлення через державний
кордон України трьох
громадян Афганістану та двох
громадян Судану. Нелегалів
прикордонники затримали
невдовзі, після порушення
держрубежу України, а справу за
підслідністю передали Службі
безпеки України. Співробітники
СБУ встановили, що група
мешканців прикордоння,
в тому числі неповнолітній
юнак, перемістила нелегалів в
обхід пункту пропуску «Красна
Талівка». Ця ж група подбала про
транспорт та перевалочне житло
для нелегалів. Суд оголосив
вирок членам групи: троє з них
отримали по 5 років позбавлення
волі з 3-річним випробувальним
терміном. Неповнолітнього
правопорушника засуджено до 3
років позбавлення волі з річним
випробувальним терміном.
Прес-центр СБУ
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Всяк двір хазяйським оком держиться

Відкриваючи захід Голова Державної
прикордонної служби України генерал ар
мії України Микола ЛИТВИН підкреслив,
що пріоритет цього року – дотримання ре
жиму жорсткої економії та використання
коштів лише на першочергові заходи в ін
тересах Служби. За його словами, у відом
стві вже опрацювали питання щодо вста
новлення і додержання лімітів витрачання
коштів за всіма напрямами діяльності. Зо
крема, особлива увага звертатиметься на
оплату комунальних послуг, комплекту
вання персоналом, службові відрядження
та переміщення особового складу, закупів
лю паливно-мастильних матеріалів тощо.
На окремому контролі будуть питання
наповнення спеціального фонду Служби і
виконання Плану економічної роботи 2013
року. Як зазначив Микола ЛИТВИН, нині
вже затверджений Наказ АДПСУ «Про за
ходи з виконання бюджету на 2013 рік», згід
но з яким кожний керівник на своєму місці
зможе організовувати свою роботу.
НА ЩО КАЗНИ СТАНЕ?
В умовах кризових явищ світової та на
ціональної економіки державний бюджет
2013 року, за словами Президента України
Віктора ЯНУКОВИЧА, характеризується
насамперед як «бюджет виживання». Від
так перед прикордонним відомством стоїть
непросте завдання – якісно організувати та
здійснити ефективне та економне викорис
тання виділених державою коштів, не зни
жуючи при цьому рівень соціального забез
печення людей та якість виконання завдань
з охорони кордону.
Під час своєї доповіді на службовій на
раді директор Фінансово-економічного
департаменту генерал-лейтенант Ярослав
РУДИК розповів про напрями викорис
тання та основні видатки цьогорічного
кошторису Служби. Як він повідомив, дер
жавним бюджетом на 2013 рік прикордонне
відомство визначено головним розпорядни
ком коштів. Для Державної прикордонної
служби

України передбачено 2 млрд. 606 млн. грн., у
тому числі за рахунок загального фонду – 2
млрд. 490,2 млн. грн., за рахунок спеціаль
ного фонду – 115,8 млн. гривень. До речі,
порівняно з 2012 роком загальний фонд
зменшено на 24,8 млн. гривень. При цьому
на оплату праці та комунальні платежі збіль
шено видатки на 5% (104,6 млн. грн.), неза
хищені видатки зменшено на чверть (129,4
млн. грн.), а також не передбачено кошти на
будівництво житла та спеціальне будівни
цтво (як і в інших силових міністерствах та
відомствах, – Авт. ).
Варто зазначити, що згідно з Наказом
АДПСУ «Про заходи з виконання бюджету
на 2013 рік» затверджено Розподіл видатків
на 2013 рік. Кошти розподілено за напрям
ками витрачання згідно з пріоритетами ді
яльності Служби. За рахунок затвердженого
документа передбачено здійснити повне
погашення кредиторської заборгованості,
забезпечити виплату грошового утримання
і заробітної плати, соціальних видатків, під
тримувати відповідний рівень матеріальнотехнічного забезпечення та здійснити
найбільш актуальні заходи з розвитку Дер
жавної прикордонної служби.

“

Перед прикордонним відомством стоїть непросте завдання – якісно організувати
та здійснити ефективне та економне використання виділених державою
коштів, не знижуючи при цьому рівень
соціального забезпечення людей
та якість виконання завдань з
охорони кордону.

“

Максим СІБУРОВ

Так, бюджетом у повному обсязі виді
лятиметься фінансування соціальних та
компенсаційних виплат. Оплата піднайому
житла для військовослужбовців реалізовува
тиметься на рівні минулого року. Передба
чено 66 млн. грн. на харчування персоналу,
що з урахуванням запасів та забезпечення за
бажанням військовослужбовців компенса
цією дозволить повністю реалізувати право
військовослужбовців на харчування.
Для індексації вартості комунальних по
слуг видатки на них порівняно з минулим
роком збільшено на 4 млн. гривень. Водно
час на початок робіт із забезпечення пунктів
пропуску системами біометричного контро
лю буде спрямовано 13,5 млн. гривень. На
модернізацію і утримання систем прикор
донного контролю та заходи з інформати
зації буде направлено 16,2 млн. гривень.
Продовжуватиметься й будівництво ко
рабля та катерів Морської охорони в рамках
Державної програми облаштування та ре
конструкції державного кордону, на що буде

виділено 93,4 млн. грн. (на рівні 2012 року).
Також відомством передбачено придбан
ня 15-ти спеціалізованих мікроавтобусів на
суму 2,7 млн. гривень.
Як зазначив генерал-лейтенант Ярослав
РУДИК, за рахунок встановлених у бюджеті
асигнувань нинішнього року потрібно за
вершити розпочаті минулого року заходи з
реформування та розвитку інфраструкту
ри Ізмаїльського прикордонного загону і
облаштування санаторію «Аркадія», на пер
шочергові заходи з будівництва та капіталь
ного ремонту їх об’єктів.
Проблемним питанням є продовження
робіт з будівництва житла та спеціального
будівництва. Сьогодні є об’єкти незавер
шеного будівництва з високим ступенем
готовності, на яких роботи призупинені.
При цьому асигнувань загального фонду
бюджетом на капітальні видатки за відпо
відними бюджетними програмами взагалі
не передбачено. Тому Адміністрація Держ
прикордонслужби проводить роботу з Уря
дом України щодо виділення коштів на дану
мету.
Фонд оплати праці для Державної при
кордонної служби на 2013 рік встановлено в
сумі 1 млрд. 476,1 млн. грн. або на 5% більше
ніж минулого року (1 млрд. 396,7 млн. грн.).
Розміри грошового забезпечення військо
вослужбовців зберігаються на рівні грудня
2012 року, крім окремих категорій військо
вослужбовців, яким у зв’язку з особливими
умовами служби грошове забезпечення під
вищено. Фонд заробітної плати цивільних
працівників збільшено порівняно з ми
нулим роком на 10%, що повністю забез
печує потребу в асигнуваннях на виплату
заробітної плати з урахуванням зростання
мінімальної заробітної плати з 1 січня і з 1
грудня 2013 року та дозволяє виконати по
казники комплектування
Керівництво Державної прикордонної
служби значну увагу приділяє співпраці з
професійними спілками в питаннях оплати
праці та інших соціальних гарантій праців
ників. Незважаючи на обмеженість бюдже
ту за рішенням Голови Служби на відраху
вання профспілкам для культурно-масової
та оздоровчої роботи на 2013 рік передбаче
но 350 тис. грн., що на 30 тис. грн. більше,
ніж минулого року.
Водночас робиться усе можливе для
підвищення рівня оплати праці в межах ви
ділених з бюджету коштів. За підсумками
виконання бюджету за І квартал цього року
будуть проаналізовані можливості подаль
шого збільшення розмірів грошового забез
печення та прийняті відповідні рішення.
НА СКЛАДАХ ТА У КОМОРАХ
Як зазначив у своєму виступі дирек
тор Матеріально-технічного департаменту
генерал-лейтенант Олег ЛАНТВОЙТ, у ці
лому бюджет відомства нинішнього року за
умови його цільового та економного осво
єння дозволяє забезпечити повне та своє
часне матеріально-технічне забезпечення
оперативно-службової діяльності Служби.

“

За підсумками виконання бюджету за І квартал цього року
будуть проаналізовані можливості подальшого збільшення розмірів
грошового забезпечення та
прийняті відповідні рішення.

“

Якщо хочеш гарно жити, мати повні засіки запасів та благоустроєну
оселю слід раціонально використовувати свої ресурси. Власне, ця теза
актуальна не лише для господарської діяльності окремої людини, а й
навіть для держави чи певної організації. У Державній прикордонній
службі України теж переймаються цим питанням. До речі, під час
нещодавньої розширеної службової наради в центральному апараті
Служби проаналізували кошторис та стан матеріально-технічного
забезпечення відомства в нинішньому році.

Окремо слід зупинитися на основних
видатках у цьому напрямі діяльності. Зо
крема, бюджетом призначено для закупівлі
продуктів харчування 66 млн. грн, корму для
службових собак – 4,5 млн. грн., для спожи
вання енергоносіїв та комунальних послуг
– 103 млн. грн., закупівлю речового майна –
56 млн. гривень. До речі, цього року плану
ється закупити ще 14 тисяч комплектів спе
ціальної форми одягу та 3 тисячі комплектів
повсякденної.
Видатки на закупівлю паливно-мастильних матеріалів складають 35 млн. гри
вень. Виходячи з цього, генерал-лейтенант
Олег ЛАНТВОЙТ звернувся до начальників
регіональних управлінь й органів охорони
кордону та забезпечення з попередженням
про суворе виконання затверджених лімітів
та жорсткої економії.
Крім того, цьогоріч вже організовано
порядок як проведення процедур закупівлі у
2013 році, так і продовження виконання до
говорів минулого року. Слід зазначити, що
в цьому контексті окрему увагу присутніх
звернули на те, що річним планом закупі
вель передбачено значний обсяг децентра
лізованих закупівель, тобто безпосередньо
в органах охорони і забезпечення. Цей факт
покладає велику відповідальність на певних
керівників щодо дотримання законності
цих процедур і недопущення порушень.
Окремо зупинився Олег Борисович на
питаннях інженерного та технічного за
безпечення. На це бюджетом передбачено
майже 12 млн. грн., при цьому на погашен
ня кредиторської заборгованості з цієї суми
буде виділено 4,5 млн. гривень. Безперечно,
такі обмежені можливості вимагатимуть
раціонально використовувати наявні мож
ливості як матеріальні, так і фінансові. Вод
ночас фінансування заходів на підтримання
технічних засобів у справному стані буде на
обмеженому рівні, що спонукає максималь
но використовувати можливості щодо їх від
новлення власними силами у підпорядкова
них ремонтних підрозділах.
На проведення заходів з демаркації
державного кордону передбачено 160 тис.
грн., в тому числі 140 тис. – на українськоросійський кордон, 20 тис. – на завершення
демаркації українсько-молдовського рубежу.
Підсумовуючи службову нараду генерал
армії України Микола ЛИТВИН зауважив
на необхідності дієвої організації виконан
ня кошторису та її планування відповідними
керівниками. «Ми чітко довели усім, в яких
умовах будемо планувати нашу фінансовоекономічну та господарську діяльність. Ко
жен має усвідомити ці питання та спрямову
вати роботу таким чином, аби кожен на своїй
ділянці служби досягнув позитивного резуль
тату», – зазначив Микола ЛИТВИН.
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ВОНИ – КРАЩІ!

Здобутки службового максималізму,
або Як у відомстві вшановували кращих ДІПСів
В Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулися заходи з
відзначення кращих дільничних інспекторів прикордонної служби за підсумками
2012 року. Вже традиційний зліт прикордонних «дільничних» став для них знаковим:
хтось отримав службове авто чи квадрацикл, інші – грошову винагороду або ж
чергове військове звання…
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Відкриваючи захід Голова
Державної прикордонної служ
би України генерал армії Украї
ни Микола ЛИТВИН подякував
дільничним інспекторам при
кордонної служби за вагомий
особистий внесок у забезпечен
ня надійної охорони державно
го кордону. За його словами, ця
категорія персоналу одна із най
більш свідомих і відповідальних
ланок у системі відомства, яка
повно й цілеспрямовано відсте
жує обстановку на визначених
ділянках рубежу і здатна висо
копрофесійно забезпечити без
пеку на державному кордоні.
Підтвердив дієвість ДІПСів
в охороні кордону й началь
ник управління прикордонної
служби генерал-майор Валерій
СУБОТІН. Зокрема, він зазна
чив, що минулорічні підсумки
оперативно-службової
діяль
ності надають право впевнено
стверджувати про те, що роль
дільничних з кожним роком
все більше і більше зростає.
Відтак лише 2012 року за неза
конне перетинання державного
кордону вони затримали понад
1,5 тисячі порушників та 250
незаконних мігрантів (30% від
загальних показників Служби
за рік), близько 8,6 тисячі осіб
було затримано за порушення
прикордонного режиму (80%),
виявлено 80 одиниць зброї
(66%), а також затримано това
рів на загальну суму 12,2 міль
йона гривень (33%) тощо. Окре
мо зупинився генерал-майор

Валерій СУБОТІН й на най
більш вагомих затриманнях,
здійсненими саме дільничними
інспекторами. Отож приклада
ми відданості справі з охорони
державного кордону, самовідда
чі й мужності ДІПСів у досяг
неннях Держприкордонслужби
України по праву можна назва
ти затримання злочинців, які
перебувають у міжнародному
розшуку правоохоронними ор
ганами Європейського Союзу,
Російської Федерації за ско
єння низки злочинів у країнах
Західної Європи та СНД. Слід
нагадати й про припинення
спроб незаконного переміщен
ня великих партій контрабанди
на ділянках Луцького, Львів
ського, Мукачівського при
кордонних загонів, затримання
груп нелегальних мігрантів на
ділянках Чопського та Мукачів
ського загонів. Не меншої уваги
заслуговує затримання значних
обсягів морепродуктів та вияв
лення засобів лову риби діль

ничними інспекторами Бердян
ського та Сімферопольського
прикордонних загонів. Однак
однією із найбільш значимих
для прикордонного відомства
подій стало припинення у груд
ні минулого року дільничними
ВПС «Доманове» Луцького за
гону спроби незаконного пере
міщення через державний кор
дон валюти в розмірі 2 млн. 400
тис. доларів США. Суттєво, чи
не так? До речі, під час зльоту
інспектори, які брали участь у
цьому затриманні, отримали
непоганий стимул – грошову
винагороду у розмірі по 20 ти
сяч гривень та відзнаку «Кра
щий дільничний інспектор при
кордонної служби 2012 року».
Крім цього, троє військовос
лужбовців Сумського, Ізмаїль
ського та Бердянського при
кордонних загонів отримали від
Голови Служби ключі від служ
бових автомобілів «Нива Шев
роле», а кращим прикордонним
дільничним Мостиського та

Луцького прикордонних заго
нів вручили службові квадраци
кли марки POLARIS. Не зали
шилися поза увагою й інші – за
сумлінне виконання обов’язків
генерал армії України Микола
ЛИТВИН нагородив усіх відо
мчими відзнаками, грамотами,
грошовими преміями та цінни
ми подарунками.
Також під час заходу відзна
чили кращих серед ДІПСів за
результатами змагань, які відбу
лися наприкінці 2012 року. Най
кращими в командній першості
стали прикордонники Східного
регіонального управління. Вод
ночас в індивідуальній першості
найвищих результатів досяг на
чальник відділення дільничних
інспекторів прикордонної служ
би відділу прикордонної служби
«Тячів» Мукачівського загону
старший прапорщик Володимир
РИБАЛКО. Слід віддати належ
не цьому військовослужбовцю,
адже протягом останніх років
Володимир регулярно займає
призові місця у змаганнях та є
передовиком у службовій діяль
ності. До когорти кращих нале
жать й такі прикордонники, як
старші прапорщики Ігор МО
ЗОЛЯ та Олександр ІВАНОВ,

старшина Віктор ПЕХА, стар
ший сержант Роман СТРОГАН,
сержант Олег ОМЕЛЬЧИШИН
та багато інших.
Підсумовуючи
урочистий
захід, Голова Служби зауважив,
що окрім виконання своїх без
посередніх обов’язків, дільнич
ні прикордонники, та й увесь
персонал у цілому, мають бути
взірцем правоохоронця на дер
жавному рубежі, мати високу
культуру, не допускати про
явів корупції та втягування у
протиправну діяльність. На
самкінець очільник відомства
побажав усім успіхів у службо
вій діяльності. «Хочеться поба
жати, щоб ви та й усі охоронці
рубежу дивилися у майбутнє
з оптимізмом. Нехай кожен із
вас на своєму місці робить ту
справу, якій присвятив части
ну життя та досягає на цій ниві
найвищих здобутків. Пишай
теся службою у прикордонно
му відомстві, зміцнюйте його
корпоративність і при цьому в
обов’язковому порядку перей
майтеся результатами своєї ро
боти, лише тоді можна говори
ти, що ми гідно виконуємо свою
місію», – зазначив Микола
ЛИТВИН.
n

ДОШКА ПОШАНИ

Служить, як батько вчив
Одним із кращих дільничних інспекторів прикордонної служби Могилів-Подільського
прикордонного загону по праву вважають сержанта Костянтина ОЛІЙНИКА. Трикілометрова
ділянка відповідальності, на якій вже понад п’ять років несе службу інспектор, – особлива.
Хоча б тому, що припадає на відрізок кордону з Придністров’ям.
Людмила КАТЕРИНИЧ

– У повсякденній діяльності дуже часто доводить
ся зустрічатися з такими правопорушеннями, як не
законний перетин державного рубежу, недотримання
місцевими жителями прикордонного режиму та правил
перебування мешканців сусіднього прикордоння на те
риторії України, – розповідає Костянтин. – На жаль, не
усі громадяни усвідомлюють, що на кордоні діє закон і
має бути порядок. Тож доводиться постійно вести з ними
роз’яснювальну роботу. На мою думку, – зазначає сер
жант ОЛІЙНИК, – основне не покарання порушників, а
уміння дільничного інспектора довести таким людям без
заперечну істину: вимоги прикордонного законодавства
мають поважати всі.
Начальник відділу прикордонної служби «Болган» капі
тан Олександр ГНАТЮК відгукується про Костянтина як
про скромного, добропорядного і відповідального фахівця.

І цю характеристику якнайкраще підтверджують
результати його службової діяльності. Скажімо, на
прикінці травня минулого року Костянтин само
тужки виявив і затримав утікача з місцевої виправ
ної колонії. А у ніч з 10 на 11 січня нинішнього року
дільничний інспектор допоміг односельчанину по
кинути палаючий будинок та ще й намагався уберег
ти його майно. Такий вчинок достойний поваги та
захоплення!
Костянтин ОЛІЙНИК – один з кращих представни
ків прикордонної професії. Він – продовжувач роду охо
ронців кордону, започаткованого його батьком – старши
ною запасу Олександром ОЛІЙНИКОМ, який служив у
свій час на прикордонній заставі «Студена». Батьківська
прикордонна наука, заснована на непорушних традиціях
«зелених» кашкетів, приносить продовжувачу його спра
ви вагомі результати: за сумлінне виконання службових
обов’язків Костянтин неодноразово заохочувався коман
дуванням загону та керівництвом регіонального управ
ління. А нещодавно ім’я дільничного інспектора при
кордонної служби сержанта ОЛІЙНИКА Костянтина
Олександровича занесено на Дошку Пошани Державної
прикордонної служби України. Отже, батькові є ким пи
шатися!
Ось такий він, хранитель «зеленого» кордону діль
ничний інспектор прикордонної служби сержант Кос
тянтин ОЛІЙНИК. Свій службовий обов’язок він
виконує гідно.
n
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НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

Аналітик з політичних питань Агенції зі зменшення загроз Міністерства оборони США майор Давид
ТОМАС:
– Передусім дуже приємно бачити ваше відомство учасником даного навчального курсу. Ця можливість обміну інформацією між установами та між
нашими країнами має неоціненне значення і наближає
досягнення нашої спільної мети – зробити світ безпечнішим. Штабні навчання та семінари, які проводяться відповідно до програми МПБР, включають
презентації та обговорення, що змушують глибше
замислюватися над проблемою зброї масового ураження. Хотілося б відмітити присутніх на заході
представників українських правоохоронних відомств,
зокрема прикордонників. Вони проявляють великий інтерес до всіх питань, які ми піднімаємо, та висловлюють цікаві ідеї під час вирішення
ситуативних завдань. Мені подобається ваш підхід до вирішення проблемних питань.
Це хороший показник.

Зробити світ
безпечнішим
11 вересня 2001 року ввійшло в історію людства як одна із
найтрагічніших дат. Вона, по суті, стала відправною точкою у
глобальній війні з тероризмом. Завдяки рішучим діям міжнародної
спільноти дане явище зазнало нищівного удару, однак це
зовсім не означає, що проблеми немає. Саме про це нагадали
представники Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони
США, які провели міжнародний спільний курс із теми: «Шляхи
нерозповсюдження» в Навчальному центрі Державної прикордонної
служби України.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Міжнародна програма боротьби з роз
повсюдженням зброї масового уражен
ня (МПБР) протягом уже більше 15 років
прагне запобігти даним явищам шляхом
проведення різноманітних навчань і на
дання необхідного оснащення державампартнерам. Щодо останнього, то варто
зазначити, що на вітчизняному рубежі
продовжуються, а якщо бути точнішими,
підходять до завершення роботи зі вста
новлення комплексів для виявлення ра
діоактивних матеріалів «Янтар». МПБР
прагне створити середовище, яке дозволяє
міжвідомчим партнерам країни працюва
ти в одному ритмі, аби визначати методи і
правові основи для ефективного вирішен
ня питань загрози розповсюдження зброї
масового ураження (ЗМУ) не лише в своїй
країні, а й у регіоні.
Від Держприкордонслужби України
у даному заході взяли участь старші офі
цери інженерно-технічних відділів За
хідного, Східного, Південного та АзовоЧорноморського регіональних управлінь.
Учасниками курсу були представники
Внутрішніх військ МВС України, Мініс
терства закордонних справ України, СБУ,
Міністерства оборони України, Міністер
ства доходів та зборів України, Державної
служби експортного контролю, а також
Міністерства внутрішніх справ та Митної
служби Республіки Молдова.
ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО
ТЕРОРИСТА
В уявленні пересічного громадянина
терорист обов’язково асоціюється із аф
ганцями, палестинцями чи ліванцями (що
абсолютно небезпідставно) зі зброєю в ру
ках і бомбою в рюкзаку. Проте сьогодення
дає чітко зрозуміти, що цей стереотип по
трібно ламати й розглядати дану категорію
правопорушників варто значно глобальні
ше. Ілліч Рамірес Санчес, венесуелець, на
вчався в Російському університеті дружби
народів імені Патріса Лумумби. 1973 року
Карлос стає керівником європейської ме
режі Народного фронту звільнення Па
лестини. За два роки палестинські теро
ристи і західнонімецькі бойовики на чолі з

Карлосом захопили в заручники 11 міні
стрів країн ОПЕК на нараді у Відні. Карло
су інкримінуються вбивства та організація
вбивств загалом 83 людей у різних країнах
світу. Французький суд заочно засудив його
до вищої міри покарання. Враховуючи, що
у Франції немає смертної кари, Карлос на
разі відбуває довічний термін у паризькій
в'язниці. Наведений приклад свідчить про
те, що терористичні мережі можуть охоп
лювати не лише одну країну, досить часто
декілька континентів може підпадати під
їхній вплив.
Терорист, який застосовує зброю масо
вого ураження – це багатоаспектна ціль,
що вимагає постійного узагальнення роз
відданих з усіх можливих джерел, від пра
воохоронних органів до спільноти, якій
повинно бути не байдуже до питань націо
нальної безпеки держави.
ЗАРИНОВА АТАКА
В ТОКІЙСЬКОМУ МЕТРО
Ранковий час пік 20 травня 1995 року
в жителів Токіо ще довго асоціюватиметь
ся з такими словами, як «Аум-Сінрікьо»,
«газова атака», «зарин». Можливо, дана
подія не набула масштабного розголосу в
світі, проте в Японії цю дату вже 17 років
поспіль відзначають хвилиною мовчання.
Причетними до теракту себе визнали члени
діючої на той час організації «Аум-Сінрікьо»
– секти релігійного спрямування. Прак
тично одночасно сектанти у п’яти потя
гах токійського метрополітену випустили
з поліетиленових пакетів смертоносний
газ зарин. Це – речовина сильної нервовопаралітичної дії. Однієї каплі зарину, яка
поміститься на кінчику голки достатньо,
аби вбити людину. Кожен виконавець «хім
атаки» мав при собі по два пакети (об’єм
кожного – 1 літр). На щастя, не всі пакети
сектантам вдалося прорвати. Тим не менше,
12 людей загинуло, а понад 5,5 тисячі осіб
отримали серйозні опіки. За скоєння цього
та низки інших злочинів главу секти та 12
причетних до терактів осіб цього ж угру
пування засудили до смертної кари. Члени
«Аум-Сінрікьо» (сьогодні секта офіційно за
реєстрована під назвою «Алеф») по цей час
виплачують компенсацію всім постражда
лим за нанесену колись шкоду. У той же
час жертви заринової атаки продовжують
страждати від її наслідків. У більшості з них

серйозні проблеми зі здоров'ям: гіперчут
ливість до хімічних речовин, постійні голо
вні болі та ускладнення дихання.
ХТО? ДЛЯ ЧОГО?
ЯКИМ ЧИНОМ?
Звичайно, таких прикладів, на жаль,
можна навести не один десяток. Якщо ж
аналізувати подібні випадки, то потріб
но глибше розглядати причини того, що
вони взагалі мають місце. Зокрема, вар
то зауважити, що такого роду організації/
секти мають у своєму розпорядженні до
волі солідний капітал. Це, у свою чергу, дає
можливість забезпечити функціонування
компаній-прикриття для закупівлі облад
нання подвійного призначення (Авт. – об
ладнання офіційно призначено для звичай
ного користування на виробництві, проте в
разі необхідності цілком реально може за
стосовуватися під час виготовлення різних
видів зброї – ядерної, хімічної, біологічної
та радіологічної). Та й членами таких угру
повань, як і у випадку з «Аум-Сінрікьо», за
звичай стають аж ніяк не «випадкові» люди
– більшість із них мають серйозну технічну
освіту, наукові ступені в галузях хімії, біо
логії тощо. Втіленню задумів вищезгаданої
секти (мова йде про газ, який її члени в ре
зультаті самі й синтезували) сприяла прак
тично повна відсутність контролю з боку
влади. І останнє, найважливіше, прак
тично всюди матеріали та виробниче об
ладнання, необхідні для отримання ЗМУ,
були і залишаються доступними для тих,
хто виявиться зацікавленим у її створенні.
Щоправда, тут є маленька поправка – одні
країни мають лише необхідні матеріали,
але не мають обладнання, інші – навпаки. І
тут постає питання його перевезення. Саме
на цьому етапі контрабандисти зазвичай
намагаються використати фактори уразли
вості на кордонах, а це зокрема: недостат
ньо підготовлений персонал, відсутність
необхідного оснащення для виявлення ра
діоактивних речовин, недосконала законо
давча база тощо.
Контрабанда навіть невеликої кіль
кості ядерного матеріалу являє собою
серйозну небезпеку. Придбати достатню
кількість таких речовин для виготовлення
зброї – ось найскладніший пункт «плану»
терориста. Тому налагодження контактів
із контрабандистами, котрі мають зразки
ядерних матеріалів або доступ до них, може
значно пришвидшити процес виготовлен
ня зловмисниками своїх «засобів впливу»
на суспільство. Запорукою запобігання
ядерному тероризму є перехоплення цих
самих ядерних матеріалів до того, як вони
попадуть у «погані руки».
На прикладі одного із найбільш нео
днозначних інженерів-ядерників в історії
Абдула Кадира Хана було розглянуто осно
вні аспекти впливу на сучасний стан роз
повсюдження ЗМУ. «Батько пакистанської
атомної бомби» (як його часто називають)
спромігся передати практично всі секре
ти створення ядерної зброї Ірану, Лівії,
Малайзії та Північній Кореї. За даними
МАГАТЕ, під час реалізації пакистанської
ядерної програми її керівник – Абдул Ка

дир Хан створив атомний чорний ринок,
через який мав справу з приватними осо
бами та компаніями в більш ніж 30 країнах
світу. Таким чином пакистанський вчений
став яскравим прикладом для вивчення
учасниками курсу можливої схеми розпо
всюдження ЗМУ в сучасному світі.
ЗАГРОЗА
З ПРЕФІКСОМ «БІО»
Термін «біологічна зброя», звичайно,
звучить не так страшно, як наприклад,
«ядерна». Проте наслідки її дії іноді набага
то складніші, аніж вибух бомби. Даний вид
ЗМУ призначений для знищення людей,
тварин і рослин. Це можуть бути різного
роду віруси, генномодифіковані штами ві
домих захворювань тощо. Однією бактерією
можна стерти з лиця землі цілі види живих
організмів. Чому зловмисники обирають
біологічну зброю? По-перше, вона спри
чиняє великомасштабні жертви, сіє паніку
й страх. Саме в такій атмосфері найлегше
«диктувати свої правила гри». По-друге, усу
нути її наслідки надзвичайно важко, іноді на
це потрібно не одне століття. Та й у вироб
ництві біологічна зброя для терориста обі
йдеться значно дешевше. Якщо ж говорити
про коефіцієнт виявлення цієї зброї за допо
могою технічних засобів, то він практично
завжди дорівнює нулю.
Значно ускладнює ситуацію й той факт,
що на сьогодні глобальні системи біонагля
ду не є всеохоплюючими. Багато держав не
мають систематизованої політики або стра
тегії боротьби з біотероризмом, а розробка
та постійна робота захисту, що охоплює всі
можливі варіанти розвитку подій, є дуже
недешевою справою.
Отож, підбиваючи підсумки розгля
нутих проблем курсу, його організатори
підкреслюють, що частіше за все особи,
котрі потрапляють в поле зору прикор
донників, митників або представників ін
ших правоохоронних органів – найменш
цінні члени контрабандної мережі, вони є
всього-на-всього виконавцями. Тому най
важливішою метою будь-яких розшукових
дій є розробка слідчих версій, здатних за
безпечити виявлення джерела матеріалу та
всієї контрабандної мережі. Для цього по
трібно відпрацьовувати механізм співпраці
між правоохоронними відомствами як все
редині однієї країни, так і в регіоні загалом.
Зовсім немає значення, хто виявить
ЗМУ або запобігне теракту – прикордон
ник, митник, поліцейський чи співробітник
спецслужби. Адже для всіх важливо одне
– забезпечити безпеку держави та зберегти
життя її громадян. Тому в цій справі основне
– налагодити ефективну взаємодію не тільки
із правоохоронними структурами своєї краї
ни, але й відповідних відомств інших держав
світу. Саме таку місію намагалися донести
до учасників курсу представники Міністер
ства оборони та Федерального бюро розслі
дувань США. Загалом курс носив більш тео
ретичний, аніж практичний характер. Хоча
наприкінці кожного дня занять учасники
відпрацьовували підготовлені для них ситу
аційні завдання з теми, яку вони попередньо
розглядали.
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Життя по честі
й совісті
«З виходом на новий виток життєвої спіралі якось по-новому
сурмить не один раз читане Шевченкове «У всякого своя доля і свій
шлях широкий…». Саме такими словами в день свого 75-річчя з
висоти прожитих літ розпочинає спогади життєвого та службового
шляху генерал-лейтенант у відставці, кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України, почесний прикордонник
України Олександр АРТЬОМОВ.

Валентина ЛАЗАРЧУК

А розпочався життєвий шлях Олек
сандра Сергійовича в селі Різдвянка Запо
різької області. Мати його була звичайною
колгоспницею. А про батька герой нашої
розповіді згадує, затамувавши подих. «На
вряд чи повернуся я додому, але живим во
рогу не здамся та руки вверх не підніму».
Прощальні слова батька, коли той виру
шав на фронт, запам’яталися маленькому
Олександру на все життя. Як сім’я не че
кала свого годувальника, але він усе ж не
повернувся.
Як би складно не було родині Артьо
мових у повоєнні роки без глави сім’ї, та
все ж мати виконала волю свого чоловіка
– вивчила Олександра усі 10 років школи.
Хоча й нелегка була справа – змусити не
посидючого хлопчиська гризти той граніт
науки.
Отримавши атестат зрілості Сашко ви
рішує шукати роботу в обласному центрі.
Ось він уже працює канатником на метиз
ному заводі Запоріжжя. За два роки юна
ка призвали на службу до Прикордонних
військ. Курс молодого бійця він проходив
у прославленому Брестському прикордон
ному загоні поруч із фортецею-героєм на
острові «Прикордонний». Мабуть, при
клад старшого брата, котрий був офіцером,
і надихнув молодого солдата вступити до
Московського прикордонного училища,
яке він 1962-го року закінчив з відзнакою.
Останнє означало, що випускник мав пра
во вибору свого майбутнього місця служ
би. Олександр довго не роздумував, його
вибір припав на вже добре знайомий та
рідний Брестський прикордонний загін.
Пройшло зовсім небагато часу, як моло
дий лейтенант опанував обов’язки своєї
першої офіцерської посади – заступника
начальника прикордонної застави «Віску
лі» імені Григорія Кофанова.
Під час інспектування прикордонних
застав звання «відмінної» комісія присво
ює саме заставі ім. Г. Кофанова. Належно
оцінило командування працьовитість, від
повідальність і запал до роботи молодого
лейтенанта. І ось Артьомов уже призначе
ний помічником начальника політвідділу

загону з комсомольської роботи. Тут, як і
притаманно Олександру Сергійовичу, він
викладався на повну, сумлінно виконуючи
свої обов’язки.
Далі службова кар’єра офіцера
все стрімкіше зростала. Олександр
Артьомов близько десяти років обіймав
різноманітні посади в Брестському при
кордонному загоні та політвідділі Захід
ного прикордонного округу. Служив, як
завжди, по честі й совісті. Не було таких
завдань, які б Олександр Сергійович не
виконував. Його, на той час капітана,
згодом призначають начальником політ
відділу Чернівецького прикордонного за
гону. Свої нові обов’язки він виконував з
повною віддачею сил і знань. Враховуючи
це, командування направляє перспектив
ного офіцера до Львова, більш «активно
го» загону, мовляв, досвіду набратися там
можна з головою.
Повна віддача службі й тут дала свій
результат – незабаром Олександр Артьо
мов приступає до виконання службових
обов’язків уже за новою посадою – заступ
ника начальника політвідділу Західного
прикордонного округу. Протягом 8 років
на цій посаді змінилося три начальники
політвідділу округу – генерали Василь Ан
дрійович Козлов, Іван Петрович Полєжаєв
і Євген Дмитрович Соловйов. З особливою
вдячністю пригадує сьогодні Олександр
Сергійович своїх тодішніх керівників, які
щедро передавали йому набутий службовий
досвід та по-батьківськи наставляли, давали
поради, коли той їх потребував. Варто під
креслити, що Олександр Артьомов щиро
шанує ту допомогу, адже вважає, що саме за
вдяки правильному підходу керівника його
підлеглий може досягнути в своїй кар’єрі
того, до чого є бажання.
Минали роки. В історії Радянського
Союзу почала писатися нова сторінка,
дійовими особами якої були військові,
а головною сценою – палаючий війною
Афганістан. На той час протяжність
радянсько-афганського кордону стано
вила більш ніж 2 тисячі кілометрів. Не
дивно, що кількість прикордонників, які
брали участь у тій війні, становила понад
10 тисяч осіб.
Близько року Олександр Артьомов
провів у відрядженнях в Афганістані. Отож

на сьогодні в особистій справі генераллейтенанта у відставці Олександра
Артьомова можна знайти запис «Учас
ник бойових дій в Афганістані». Однією
з найпам’ятніших подій у своєму житті
Олександр Сергійович вважає виведен
ня прикордонних військ з Афганістану. З
гордістю згадує, як разом з іншими керів
никами чекав, поки останній радянський
прикордонник покине ту землю. Після
успішно виконаного завдання Олексан
дра Артьомова було нагороджено орденом
Червоного Прапора.
На запитання «Що для нього означав
Афганістан?» – Олександр Сергійович
відповідає коротко: «Дух патріотизму та
мужність прикордонників – від рядового
солдата й до генерала не могли залишити
байдужим нікого». Примітно, що Олек
сандр Артьомов, навіть у званні генера
ла, особисто виїжджав на «гарячі точки»,
адже був переконаний, що не буває кра
щої настанови підлеглим, аніж особистий
приклад.
Заступник начальника військ Західно
го прикордонного округу – так звучала
нова остання військова посада Олександра
Сергійовича. Закінчивши академію Генш
табу, він отримує вищу військову освіту –
командно-стратегічну. Прослуживши на
цій посаді 4 роки, зразковий вихователь
отримує звання «генерал-лейтенанта». У
цей час не стало генерал-майора Василя
Козлова, який на той період очолював
меморіальний комплекс «Національний
музей історії Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр.». Для героя нашої розповіді
Василь Андрійович був не просто колиш
нім начальником. Це – людина, котра як
ніхто вплинула на Олександра Сергійови
ча в період його службового становлення
як суворий вихователь і добрий вимогли
вий наставник. Тому пропозиція зайня
ти посаду Василя Андрійовича була для
Олександра Артьомова справою честі, гід
ності та обов’язку.
Напередодні 5-ої річниці Прикордон
них військ у Києві в урочистій обстановці
відбулася офіційна презентація Централь
ного музею Прикордонних військ. Цій
події, безперечно, передувала велика й ко
пітка робота, що велася не один рік. Про
це писав тогочасний альманах «Кордон»,
де знаходимо наступні слова: «Величезну
допомогу надав творцям музею Генераль
ний директор Меморіального комплексу
«Український національний музей Вели
кої Вітчизняної війни 1941-1945 років»
генерал-лейтенант у відставці Олександр
Артьомов. Він, зокрема, посприяв тому,
щоб майбутньому прикордонному му
зею було виділено окреме приміщення і
скерував своїх найкращих наукових спів
робітників для допомоги прикордонним
фахівцям». Саме завдяки старанням таких
людей, як Олександр Сергійович, наступ
ні покоління через роки можуть доторк
нутися до історичної спадщини нашого
відомства, дізнатися про героїчне минуле і
сьогодення захисників передових рубежів
Вітчизни.
За свій майже 40-річний службовий
шлях Олександр Сергійович відзначає, що
рухався тільки вперед, прагнув постійно
розвиватися як керівник і самовдоскона
люватися як людина. А свою розповідь до
повнює тим, що на керівників йому дуже
щастило – це були професіонали своєї
справи, віддані патріоти своєї Батьківщи
ни й мужні захисники рідних рубежів. А
він у всьому намагався ніколи не підводи
ти своїх наставників, немов губка всмок
тував їхні зауваження, поради та вказівки.
Чимало із офіцерів, котрі сьогодні зай
мають керівні посади у відомстві, почина
ли свою кар’єру «під крилом» Олександра
Сергійовича. Він згадує, коли знайомив
зовсім молодого прикордонника Віктора
Назаренка із ділянкою Львівського при
кордонного загону, спостерігав, як той
виріс до посади начальника застави. За
декілька років їм знову судилося зустрі

тися, проте вже не на рідних рубежах, а в
Афганістані. Сьогодні той молодий при
кордонник – перший заступник Дирек
тора департаменту охорони державного
кордону ДПСУ генерал-лейтенант Віктор
Назаренко.
Ще однією сторінкою в життєвій книзі
Олександра Артьомова є обрання його на
посаду голови Комітету організації ветера
нів Прикордонних військ України. Мате
ріальна та моральна підтримка ветеранів,
активне залучення їх до справи виховання
молодих прикордонників – завдання, які
новий керівник комітету одразу визначив
пріоритетними у діяльності організації.
Завдяки ініціативі Олександра Сергійо
вича ветерани часто виїздили в підроз
діли державного кордону, навідувалися й
до навчальних центрів, де влаштовували
зустрічі з офіцерами, курсантами, мо
лодим поколінням відомства «зелених
кашкетів», якому завжди хотіли передати
увесь свій багатий життєвий і службовий
досвід. Турбота про ветеранів Олександру
Сергійовичу приносила моральне задово
лення. Організовувати їхній відпочинок
чи лікування, забезпечувати необхідні
умови комфортної роботи членів організа
ції – для нього як керівника було справою
честі.
Особливу увагу герой сьогоднішньої
розповіді звертає на ще одну знакову по
дію – саме за ініціативи Комітету організа
ції ветеранів було відновлено святкування
професійного свята – Дня прикордонника
– 28 травня.
Сьогодні
Олександру
Артьомову
виповнюється 75 років. За ці роки він пе
режив багато визначних подій, зустрів без
ліч цікавих людей і зробив неоціненний
вклад у розвиток прикордонного відом
ства та патріотичного виховання його пер
соналу, молоді й ветеранів. Навіть зараз,
коли здоров’я не дозволяє повноцінно
виконувати свої звичні обов’язки, Олек
сандр Сергійович слідкує за станом Ме
моріального комплексу, не забуває турбу
ватися і про організацію ветеранів, де він
на сьогодні – почесний голова Комітету.
І зовсім неважливо, який його фізичний
стан, головне те, що в душі він сповнений
енергії та натхнення.
Враховуючи багатий професійний і
життєвий досвід «ПУ» просить Олексан
дра Артьомов дати молодому поколінню
настанову:
– Поради давати легко, але й відпові
дально. Один із найголовніших принци
пів, як на мене, це не погрішити супроти
своєї совісті, сумління й честі. Але то вже
особиста справа кожного. І право вибору.
Адже «у всякого своя доля і свій шлях ши
рокий»…
n
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12:05 «ПОКРОВСЬКІ ВОРОТА»

00:10 «АГЕНТ ДЖОННІ ІНГЛІШ»

00:40 «ПОТЯГ ДО ДАРДЖИЛІНГУ»

1+1

ICTV

УКРАЇНА

1+1

Москва 50-х років. Химерно
переплітаються долі мешканців
комунальної квартири. Весело
коментує події безжурний студент Костик, переповнений
радістю буття і надіями на краще, адже йде епоха «відлиги».

Ітан Хант ось-ось змінить роботу
«в полі» на сімейні цінності, тому
керівництво IMF просить його
взяти участь в останній операції:
врятувати свою колишню ученицю Ліндсі Ферріс із лап торговця
зброєю Оуена Девіана ...

Він не знає страху, не знає докору. Він нічого не знає. Знаменитий британський комік Ровен
Аткінсон, відомий усьому світові
як винятковий містер Бін, виконує головну роль у цій чудовій
пародії на шпигунські фільми.

Троє братиків, які не розмовляли
один з одним цілий рік після
смерті батька, опиняються у потягу, що їде через Індію. Подорож повинна допомогти їм зрозуміти і знайти себе, відновивши
майже втрачені сімейні зв`язки.

ПЕРШИЙ
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00 Пiдсумки тижня
09.30 221. Екстрений

ІНТЕР
05.15 Х/ф «Кохання на

виклик. Тиждень
10.10, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф-кухар країни
12.35 Право на захист

12.55, 15.50, 18.55, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
13.00, 15.20, 20.55
13.10
13.15
13.30

16:30 «МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА-3»

Офiцiйна хронiка
Енергоблок
Темний силует
Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
Вiкно в Америку

14.40
15.00, 18.20, 01.20 `

Новини
15.30 Euronews
15.45 Наука
16.00 Х/ф «Визволення»
17.35 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.45 Агро-News
19.15 Сiльрада
19.35, 21.30 Криве
дзеркало
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Кiно в деталях
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
01.45 Про головне
02.15 Д/ф «Контингент.
Вiйна у В'єтнамi»
02.40 Головний аргумент
02.50 Х/ф «А фортеця була
неприступною»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.50
12.00
12.55
14.35
16.25
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
23.15
02.30
03.00
03.05

асфальтi»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Х/ф «За сiмейними
обставинами»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Т/с «Страховий
випадок»
Чекай на мене
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Т/с «Нiмий»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Жадiбнiсть

1+1
06.05 М/ф «Червонi

06.35
07.00
08.00
09.05
10.10
12.05
15.00
16.10
16.45
17.10
19.30
20.00
21.05
22.10
23.15
23.40
00.40
02.15
03.05
03.40

шапочки»
М/ф «Червонi
шапочки»
ТСН
Т/с «Жiночi мрiї про
далекi краї»
Т/с «Жiночi мрiї про
далекi краї»
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Покровськi
ворота»
Сiмейнi мелодрами-2
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Грошi
ТСН
Т/с «Незабутні»
Х/ф «Потяг до
Дарджилiнгу»
Грошi
ТСН
Т/с «Незабутні»

ICTV
05.55 Служба розшуку дiтей
06.05 Свiтанок
07.05 Дiловi факти
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.00 Х/ф «Живий чи

11.30
12.45
13.00
13.15
14.15
16.30
18.45
19.15
20.00
21.50
22.50
00.40
01.30
02.50
04.30

мертвий»
Т/с «Кодекс честi»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Надзвичайнi новини
ПроЦiкаве
Свобода слова
Свiтанок

СТБ
04.50 Чужi помилки
05.35 Усе буде добре!
07.15 Неймовiрна правда

08.55
12.40
15.55
18.00
18.20

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

20.00 Слiдство ведуть
21.00
22.00
22.25
23.20
00.20
01.10
02.35

екстрасенси
Т/с «Самара»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Гардемарини,
вперед!»
Нiчний ефiр

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

06.45
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.50
13.30
13.35
14.30
14.50
14.55
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.25
19.50
20.50
21.55
23.00
00.05
01.00
01.20
01.30
02.10
02.55
03.00
03.20
04.25
04.55
05.10

Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Сирота
казанська»
Т/с «Татусевi дочки»
Kids' Time
М/с «Злюки бобри»
Kids' Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Школа»
Т/с «Щоденники
вампiра»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Шоу Бiлла
Енгвала»
Українцi. Надiя
Вище за небо
Княгиня Ольга
Останнiй лоцман

НТН
06.00 Легенди карного
розшуку

06.35 Х/ф «Акцiя»
08.05 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.50 Т/с «Павутиння-6»
14.40 Т/с «Слiпий-2»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45, 01.45, 03.55

УКРАЇНА
06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.15 Т/с
«Слiд»

09.50 Т/с «Дикий-3»
10.50, 20.00 Т/с «Кордон

Свiдок

19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
02.15
04.25
04.50

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Останнiй
мисливець»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40 Даєш, молодь!
15.40, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Це кохання-2
17.40, 01.00 Т/с
«Половинки»
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.25 Богиня шопiнгу
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.25 Т/с «Вiсiмдесятi-2»
23.00 Дурнів+1
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

11.50
15.35
16.00
18.00
19.20
22.00
00.10

слiдчого Савельєва»
Нехай говорять
Щиросерде зiзнання
Критична точка
Т/с «Нерiвний шлюб»
Говорить Україна
Х/ф «Мумiя»
Х/ф «Агент Джоннi
Iнглiш»

Профiлактика
ФУТБОЛ
08.10, 17.50 Чемпiонат
Iспанiї. «Реал» –
«Севiлья»
10.20 Futbol Mundial
10.50 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Гамбург»
12.45 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» –
«Фiорентина»
14.45 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
15.50 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенхем» –
«Ньюкасл»
19.45, 22.45 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
20.45, 23.45 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
21.30 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
00.45 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА

ВІВТОРОК, 12 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

07:00 «34-Й ШВИДКИЙ»

22:55 «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»

ІНТЕР

ICTV

Швидкий поїзд № 34 «Москва –
Елекмонар» вирушив у дорогу.
Пасажири спокійно лягали спати, коли в спорожнілому купе від
непогашеної цигарки загорілася
фіранка, і незабаром весь вагон
був охоплений полум'ям...

У місті Магадіша господарює
командир Айдид, убиваючи мирних громадян і відбираючи всю
гуманітарну допомогу. У певний
момент Вашингтон вирішує провести операцію із захоплення
Айдида в його резиденції...

За мотивами повісті Б. Воробйова. Мешканець невеликого селища Єгор був мисливцем на
вовків з діда-прадіда. Одного
разу в лісі він упіймав вовчицю,
яка виявилася ватажком зграї,
розумним і досвідченим...

За два роки із залишених зелених яєць вилупилася нова зграя,
яка все пожирає на своєму шляху. Цього разу місто покладає
надії на хороброго юнака Бреда
Брауна з його космічними друзями...

ІНТЕР

07.20 Будмайданчик
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00, 05.35

05.40 Т/с «Говорить

09.20, 15.20, 20.55

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Пiдсумки дня

Офiцiйна хронiка

09.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
09.45 Секрети успiху
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва.Три
вокзали»
12.35 Крок до зiрок

13.15, 15.45, 18.45, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
13.25 Хай щастить
13.50 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»

Новини
Euronews
Наука
Х/ф «Визволення»
Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
19.00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19.50 Криве дзеркало
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Чоловiча
робота»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
01.45 Про головне
02.15 Д/ф «Контингент.
Вiйна у В’єтнамi»
02.40 Х/ф «Золотий
ключик»

15.25
15.40
16.00
17.30

02:10 «ЗУБАСТИКИ-2»

ICTV

ПЕРШИЙ

15.00, 18.20, 01.20 `

23:15 «ВЕСЬЄГОНСЬКА ВОВЧИЦЯ»

НТН

07.00
07.10
07.30

11.50
12.00
12.55
14.45
15.25
16.15
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
23.15
01.20
01.50
03.20

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «На сонячному
боці вулицi»
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Х/ф «Весьєгонська
вовчиця»
Подробицi
Х/ф «Мiж небом i
землею»
Жадiбнiсть

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 М/ф «Червонi
06.35
07.00
07.55
08.55
10.00
11.55
12.55
14.00
15.00
16.10
16.45
17.10
19.30
20.00
21.05
22.10
23.15
23.40
00.40
02.45
03.35
04.00

шапочки»
М/ф «Червонi
шапочки»
ТСН
Т/с «Весна у груднi»
Т/с «Жiночi мрiї про
далекi краї»
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Українськi сенсацiї
ТСН
Т/с «Незабутні»
Х/ф «Природженi
вбивцi»
Українськi сенсацiї
ТСН
Х/ф «Природженi
вбивцi»

05.35
06.05
07.05
07.15
07.45
07.50
08.45
09.15
10.10
11.45
12.45
13.00
13.10
14.00
15.05
16.50
18.45
19.15
20.00
21.55
22.55
01.20
02.10
03.30
04.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Кодекс честi»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Група Zeta-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Чорний яструб»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Зубастики-2»
ПроЦiкаве
Свiтанок

НОВИЙ

05.15 Чужi помилки
06.00 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда
про зiрок

09.20 Зiркове життя.
10.10
12.20
15.55
18.00
18.20
20.00
21.00

Поверненi до життя
Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Самара»
Лікар «Швидкої
допомоги» Олег
Самарін на прізвисько Самара –
великий бунтар і
вискочка. Він
сперечається з
начальством,
жорстко жартує
на адресу колег і
пацієнтів, порушує всі статути!
Але Самарі все
сходить з рук. Він
– хірург від Бога!

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо
дiтей

00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Х/ф «Гардемарини,
вперед!»

02.30 Нiчний ефiр
05.00 Кiнець ефiру

НТН

05.20 Т/с «Як сказав Джим» 05.30 Х/ф «Нежданонегадано»
06.00 Очевидець.
Найкумеднiше
07.00 Х/ф «34-й швидкий»
06.45 Пiдйом
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
07.30 Репортер
09.00 Кримiнальнi справи
07.40 Пiдйом
10.00 Т/с «Термiново в
08.30 Репортер
номер-3»
11.45 Т/с «Детективи»
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не плач за мною, 12.50 Т/с «Росiйськi лiки»
Аргентино!»
14.55, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
10.05 Т/с «Кадетство»
17.00 Т/с «1942»
13.20 Kids' Time
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
13.25 М/с «Злюки бобри»
Мислити як
14.30 Kids' Time
злочинець»
14.45 Teen Time
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
14.50 Т/с «Друзi»
00.15 Х/ф «Янголи
15.45 Teen Time
апокалiпсису»
15.50 Т/с «Свiтлофор»
02.30 Т/с «Суто англiйськi
16.55 Т/с «Кадетство»
вбивства»
17.55 Т/с «Воронiни»
ТЕТ
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
09.00
Т/с «Кремлiвськi
19.50 Т/с «Не плач за мною,
курсанти»
Аргентино!»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
20.50 Т/с «Воронiни»
вiдьми»
21.55 Т/с «Свiтлофор»
11.00 Т/с «Та, що говорить
23.00 Т/с «Школа»
з привидами»
00.05 Т/с «Щоденники
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
вампiра»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
01.00 Репортер
13.35 Т/с «Моя прекрасна
01.20 Спортрепортер
няня»
01.30 Т/с «Еврика»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
02.10 Т/с «Пiвденна
15.40, 01.25 Вайфайтери
територiя»
16.15 Т/с «Сплiт»
02.55 Т/с «Шоу Бiлла
17.15 Це кохання-2
Енгвала»
17.40 Т/с «Половинки»
03.20 Українцi. Надiя
18.20, 21.35 Одна за всiх
04.15 Моя адреса –
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi-2»
Соловки. Не вдарте
23.00 Надто грубо для
жiнку навiть квiткою
Ю-туба
04.35 Життя в обiймах
квiтiв
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»
04.50 Перетворення

УКРАЇНА

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.15 Т/с
«Слiд»

09.50, 20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»

14.25, 22.00 Т/с
«Подружжя»

15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.50 Т/с «Грiмм»
00.50 Х/ф «Мумiя»
02.40 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ

11.05, 18.30 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА

11.30, 12.30, 19.00, 20.15

Лiга Чемпiонiв:
зворотнiй вiдлiк
12.00 Прес-конференцiя
М. Луческу. Лiга
чемпiонiв УЄФА
13.40 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Гамбург»
16.00, 03.15 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
18.00, 05.00 Futbol Mundial
19.30 Прес-конференцiя
Ю. Клоппа. Лiга
чемпiонiв УЄФА
20.00 Тренування ФК
«Борусiя» (Д). Лiга
чемпiонiв УЄФА
20.35 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Челсi»
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05:35 «ТАНЦМАЙДАНЧИК»

22:45 «ПІВНІЧНА КРАЇНА»

00:45 «МОРПІХИ»

02:15 «ЖИТТЯ ЗА ДЖЕЙН ОСТІН»

НТН

ICTV

УКРАЇНА

ІНТЕР

У курортне містечко приїжджає
інженер Костя, щоб узгодити документацію з будівництва нового
будинку відпочинку. Будівництво
планувалося на місці старого
танцмайданчика, який давно став
місцевим надбанням...

Після того, як розпався її шлюб,
Джозі Еймс повертається у своє
рідне місто в Північній Міннесоті.
У неї двоє дітей, і щоб забезпечити їх, вона змушена влаштуватися на шахту, де працюють
практично всі місцеві чоловіки...

Ентоні Суоффорд — військовий
з діда-прадіда. Після курсу підготовки його закидають на
Близький Схід. Зі снайперською
гвинтівкою в руках та наплічником йому доведеться пройти
випробування пустелею.

Молодик і п'ятеро жінок об'єднуються у літературний клуб, щоб
обговорити шість романів відомої письменниці. У ході обговорення книг вони розуміють, що
душевні переживання персонажів схожі на їхні власні.

ПЕРШИЙ
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.05 Околиця
09.30 Уряд на зв'язку з

ІНТЕР
05.40 Т/с «Говорить

1+1
06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 М/ф «Червонi

полiцiя!»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у

громадянами

10.20, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва.Три
вокзали»

12.40, 15.45, 19.50, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
12.50 Українська пiсня
13.25 Книга.ua
13.45 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»

15.00, 01.20 `Новини
15.20, 20.55 Офiцiйна
хронiка
Euronews
Наука
Веселих свят
Х/ф «Визволення»
Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.10 Бiатлон. ЧС.
Iндивiдуальна гонка
(жiнки)
20.10 Жарт з Ю. Гальцевим
20.50 Лото «Мегалот»
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
21.30 Криве дзеркало
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Чоловiча
робота»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
01.45 Про головне
02.15 Д/ф «Контингент.
Вiйна у В’єтнамi»
02.40 Х/ф «Принц та
жебрак»

15.25
15.40
15.50
16.20
17.25

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.50
12.00
12.55
14.45
15.25
16.20
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
23.15
01.10
01.40
02.10
03.50

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «На сонячному
боці вулицi»
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Х/ф «Вторгнення»
Парк автомобiльного
перiоду
Подробицi
Х/ф «Життя за
Джейн Остiн»
Жадiбнiсть

шапочки»

06.35 М/ф «Червонi
шапочки»

07.00 ТСН
07.55 Т/с «Весна у груднi»
08.55 Т/с «Жiночi мрiї про
далекi краї»

10.00 Т/с «Величне
12.00
12.55
14.00
15.00
16.10
16.45
17.10
19.30
20.00
21.05
22.10
23.15
23.40
00.40
02.25
03.15
03.40
04.25

сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
ТАБУ
ТСН
Т/с «Незабутні»
Х/ф «Пiвденний
централ»
ТАБУ
ТСН
Т/с «Незабутні»
Х/ф «Пiвденний
централ»

ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей
05.30 Факти
06.00 Свiтанок
07.00 Дiловi факти
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.55 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Вулицi розбитих

11.55
12.45
13.00
13.50
14.55
16.50
18.45
19.15
20.00
21.45
22.45
00.50
01.40
03.55
04.30

лiхтарiв»
Т/с «Кодекс честi»
Факти. День
Т/с «Група Zeta-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «ДАЇшники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Бомбило»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Пiвнiчна
країна»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Чорний яструб»
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ

НОВИЙ
05.10 Т/с «Як сказав Джим»
05.55 Очевидець. Найбільш

Профiлактика
12.00
12.25
15.55
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25

ВусоЛапоХвiст
МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Самара»
Вiкна-Новини
Хата на тата

шокуюче

06.40, 07.40, 08.45 Пiдйом
07.30, 08.30, 19.00, 01.00
Репортер

09.00, 19.50 Т/с «Не плач за

Тато Мишко, мама Люба, трирічний Рома і шестирічний Юра.
Мама ж сама
справляється зі
всім побутом,
більш того, вона
сама виховує
двох дітей. Тато
впевнений, що з
усім упорається,
коли дружина поїде на деякий
час. Але він навіть не уявляє,
що його чекає.
«Хата на тата»
збирається всього за сім днів перетворити гуляку
на справжнього
чоловіка і батька.

00.10 Т/с «Доктор Хаус»
01.00 Х/ф «Гардемарини,
вперед!»

02.10 Нiчний ефiр

мною, Аргентино!»
10.05, 16.55 Т/с
«Кадетство»
11.05 Т/с «Татусевi дочки»
13.20, 14.35 Kids' Time
13.25 М/с «Злюки бобри»
13.50 М/с «Кiтпес»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.25 Спортрепортер
20.50 Т/с «Воронiни»
21.55 Т/с «Свiтлофор»
23.00 Т/с «Школа»
00.05 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
01.20 Спортрепортер
01.30 Т/с «Еврика»
02.15 Т/с «Пiвденна
територiя»
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Т/с «Шоу Бiлла
Енгвала»
03.25 Медицина Київської
Русi
03.40 Слово i зiлля
03.55 Свiт Юрiя Дрогобича
04.10 Унiверситети
милосердя
04.25 Чемпiон чемпiонiв
04.45 Мовчазне божество
05.00 Кохання всього життя

НТН
05.35 Х/ф «Танц-

УКРАЇНА
09.20, 12.50, 17.15, 21.00

06.55 Х/ф «Дайте книгу

09.50, 20.00 Т/с «Кордон

Т/с «Слiд»

майданчик»
скарг»

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

11.50 Т/с «Детективи»
12.50 Т/с «Росiйськi лiки»
14.55, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «1942»
21.40 Т/с «Кримiналiсти.
22.40
00.15
02.25
04.30

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Зiткнення»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Агенти впливу

слiдчого Савельєва»

11.50, 04.25 Нехай говорять
14.25 Т/с «Подружжя»
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
21.30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА. 1/8
фiналу. «Шахтар»
(Україна) – «Борусiя»
(Нiмеччина)
23.50 Т/с «Грiмм»
00.45 Х/ф «Морпіхи»
02.40 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ
08.10 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Гамбург»
10.25, 15.00 Лiга Чемпiонiв:
зворотнiй вiдлiк
11.05 Найкращi матчi Кубку
УЄФА. Фiнал (2001/
2002). «Борусiя»
(Д) – «Феєноорд»
13.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Челсi»
16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Челсi» – «Шахтар»
19.00 Один на один з
Гамулою

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
15.40, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Це кохання-2
17.40 Т/с «Половинки»
19.30, 20.15, 21.00, 22.30,
23.40 Нiч Лiги
18.20, 21.35 Одна за всiх
чемпiонiв: головний
19.50, 22.25 Т/с
матч
«Вiсiмдесятi-2»
21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.00 Надто грубо для
«Реал» – МЮ
Ю-туба
00.45 Чемпiонат Англiї.
23.25 Анекдоти
«Тоттенхем» –
«Ньюкасл»
00.00 Т/с «Реальна кров»
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22:45 «МІЛЬЙОНЕР ІЗ НЕТРІВ»

23:15 «СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ»

00:15 «2000. МОМЕНТ АПОКАЛІПСИСУ»

01:50 «КРАСУНЧИК АЛФІ...»

ICTV

ІНТЕР

НТН

ІНТЕР

Джамал Малік, сирота з Мумбаїв, усього за один крок від перемоги в «Хто хоче стати мільйонером?». Перервавши гру, його
заарештовують за підозрою у
шахрайстві. Звідки молодик
може знати так багато?

У фільмі розповідається про
життя чотирьох нерозлучних
подруг через чотири роки після
закінчення подій серіалу. Керрі
Бредшоу, як і раніше, пише для
The New York Post, її кар'єра
стрімко розвивається...

У офіцера ЦРУ, конструктора
ракет і юного комп'ютерного
генія є тільки 24 години, щоб
дістатися до секретної бази в
джунглях і, розкодувавши військову програму, не допустити
ядерного апокаліпсису...

Життя для Алфі — низка прекрасних жінок, завжди готових
розважити чарівного героя. Але
ж нещасних пані багато, а Алфі
— один! Треба серйозно підходити до романтичного питання і
вибудувати інтимний графік.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.15 Заголовки
07.20 Будмайданчик
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»
09.00, 21.00, 05.35

05.40 Т/с «Говорить

Пiдсумки дня

09.20, 15.20, 20.55
Офiцiйна хронiка

09.25 Караоке для дорослих
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва.Три
вокзали»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

12.30, 01.45 Про головне
12.45, 15.45, 17.50, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
12.55 Х/ф «Визволення»
15.00, 01.20 `Новини
15.25 Euronews
15.40 Наука
15.55 Українська пiсня до

11.50
12.00
12.55

Дня закоханих

18.00
18.10

18.10 Бiатлон. ЧС.
Iндивiдуальна гонка
(чоловiки)
19.55 Концерт до Дня
закоханих
21.30 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Чоловiча
робота»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
02.15 Д/ф «Контингент.
Вiйна у В’єтнамi»
02.40 Х/ф «Новий Гулiвер»

14.45
15.25
16.20

20.00
20.30
20.35
23.15
01.50
03.30
04.00
04.05

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «На сонячному
боці вулицi»
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Х/ф «Секс у
великому мiстi»
Х/ф «Красунчик
Алфi, або Чого
прагнуть чоловiки»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Жадiбнiсть

1+1

ICTV

СТБ

06.00 Служба розшуку дiтей 05.35 Факти
06.05 М/ф «Червонi
06.05 Свiтанок
шапочки»
07.05 Дiловi факти
06.35 М/ф «Червонi
07.15 Т/с «Леся+Рома»
шапочки»
07.45 Дiловi факти
07.00 ТСН
07.55 Максимум в Українi
07.55 Т/с «Весна у груднi»
08.55 Т/с «Жiночi мрiї про 08.45 Факти. Ранок
далекi краї»
09.15 Надзвичайнi новини
10.00 Т/с «Величне
10.10 Т/с «Вулицi розбитих
сторіччя. Роксолана»

11.55 Х/ф «Веронiка.
12.55
14.00
15.00
16.10
16.45
17.10
19.30
20.00
21.00
22.00
23.05
23.30
00.25
02.25
03.15
03.40
04.20
05.10

Втрачене щастя»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»
Моя хата скраю
ТСН
Т/с «Незабутні»
Х/ф «Крабат, учень
чаклуна»
Моя хата скраю
ТСН
Т/с «Незабутні»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами-2

лiхтарiв»

12.00 Т/с «Кодекс честi»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по13.20
14.15
15.15
17.00
18.45
19.15
20.00
21.45
22.45
00.45
01.40
03.35
04.25

українськи
Т/с «Група Zeta-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Бомбило»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Бомбило»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Пiвнiчна країна»
ПроЦiкаве
Свiтанок

НОВИЙ

05.05 Чужi помилки
05.50 Усе буде добре!
07.40 Неймовiрна правда
про зiрок

09.10 Зiркове життя.
10.05
12.00
15.55
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25

Зiрковi схуднення
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Самара»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Формат другого
сезону відрізняється від першого: тепер у кожній
програмі між собою будуть боротися дві зоряні
родини. У першій
програмі змагатимуться переможниці першого
і другого сезону
«МайстерШеф»
Єлизавета
Глинська і Світлана Шептуха.

00.15 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Х/ф «Гардемарини,
вперед!»

02.30 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Як сказав Джим»
06.00 Очевидець. Найбільш
шокуюче

06.40, 07.40, 08.45 Пiдйом
07.30, 08.30, 19.00, 01.00
Репортер

09.00 Т/с «Не плач за мною,
10.05
11.05
13.20
13.25
14.35
14.45
14.50
15.45
15.50
16.55
17.55
19.25
19.50
20.50
21.55
23.00
00.05
01.20
01.30
02.10
02.55
03.00
03.25
03.35
03.50
04.10
04.45

Аргентино!»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Kids' Time
М/с «Кiтпес»
Kids' Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Школа»
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Шоу Бiлла
Енгвала»
Хто гоїв рани
козакам?
Рiднi стiни
Вiн урятував нас вiд
чуми
Десята муза в Українi
Сумний П'єро

НТН

05.40 Х/ф «Екiпаж машини

бойової»
06.45 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Термiново в
номер-3»
11.50 Т/с «Детективи»
12.55 Т/с «Повернення
Турецького»
14.45, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «1942»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «2000. Момент
апокалiпсису»
02.40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
ТЕТ

09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40 Даєш, молодь!
15.40, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Це кохання-2
17.40 Т/с «Половинки»
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi-2»
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА

09.20, 12.50, 17.15 Т/с
«Слiд»

09.50, 20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»

11.50, 04.30 Нехай говорять
14.25, 23.00 Т/с
«Подружжя»

15.20, 03.10 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.55 Говорить
Україна
Д/с «1941»
Т/с «Грiмм»
Х/ф «DOOM»
Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ

22.00
23.50
00.45
02.20

08.15 Чемпiонат Англiї.

«Тоттенхем» –
«Ньюкасл»
10.25, 16.00, 00.45 Лiга
чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Борусiя»
(Д)
13.15 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Реал» – МЮ
15.10 Один на один з
Гамулою
18.45 Огляд групового
раунду. Лiга Європи
УЄФА
19.40, 00.00 Шлях до
Амстердама
19.50 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Європи
УЄФА
21.50 Лiга Європи УЄФА.
«Ньюкасл» –
«Металiст»
03.45 Futbol Mundial
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07:05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ВИПАДАЄ»

21:45 «НАПРОЛОМ»

22:45 «КРИХІТКА НА МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ»

02:10

«ЛЕГЕНДИ ОСЕНІ»

НТН

1+1

ICTV

ІНТЕР

Троє будівельників, які займаються зламом старих будівель,
знаходять у стіні скарб — золоті злитки. Кожен вирішує скористатися своєю часткою по-своєму. Але золото не приносить
успіху...

Орбітальна станція MS1 — космічна в'язниця, де в анабіозі утримуються тисячі злочинців. Але
ситуація виходить з-під контролю,
і станцію захоплюють ув`язнені.
Цього ж дня сюди прибуває донька президента з комісією.

Тренер із боксу Френк переживає не кращі часи. Через
складні стосутнки з дочкою він
не дозволяє собі прихилятись
до когось. Усе змінюється, коли
в його тренувальному залі
з'являється Мегі...

Жили-були в Америці троє братів-аристократів, один з них навіть збирався одружитися. Пішли
вони на війну і повернулися, але
не всі... А далі — як і в будь-якому жіночому романі: і кохання, і
сльози, і зрада, і прощення...

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою
додому
07.15 Заголовки
07.20, 07.40 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Х/ф «Чаклунка»

09.00, 21.00, 05.45
Пiдсумки дня

09.20, 15.10 Офiцiйна
хронiка
09.30, 02.15 Д/ф
«Контингент. Вiйна у
В’єтнамi»
10.10, 04.10 Т/с «Маруся»
11.40 Свiтло
12.05 Надвечiр'я
12.35 Вiра. Надiя. Любов

13.25, 17.50, 21.10, 04.05
Дiловий свiт
13.35 Адреналiн
15.00 `Новини
15.20 Х/ф «Визволення»
18.10 Бiатлон. ЧС. Естафета
(жiнки)
19.40 Зiрки гумору
20.35 Шустер. За
лаштунками
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.30 Пiдсумки
00.50 Вiд першої особи
01.20 After Live
01.45 Про головне
02.45 Нацiональна
двадцятка

ІНТЕР
05.40 Т/с «Говорить

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.50
12.00
12.55
14.45
15.25
16.20
18.00
18.10
20.00
20.25
20.30
22.25
02.10
04.10
04.40

1+1
06.05 М/ф «Червонi

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Господарка
тайги-2. До моря»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «На сонячному
боці вулицi»
Новини
Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Справедливiсть
Т/с «Наркомівський
обоз»
Х/ф «Легенди осенi»
Подробицi
Жадiбнiсть

шапочки»

06.35 М/ф «Червонi
шапочки»

07.00 ТСН
07.55 Т/с «Весна у груднi»
08.55 Т/с «Жiночi мрiї про
далекi краї»

10.00 Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»

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

12.05 Х/ф «Веронiка.

11.45 Т/с «Кодекс честi»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

Втрачене щастя»

13.00 Х/ф «Веронiка.
Втрачене щастя»

13.55
15.00
16.10
16.45
17.10

Не бреши менi-3

19.30
20.00
21.45
23.45

ТСН

українськи

Сiмейнi мелодрами-2
Простошоу

13.10 Т/с «Група Zeta-2»
14.05 Т/с «Прокурорська

СТБ
05.10 Чужi помилки
05.55 Х/ф «Американська
дочка»

07.35 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»

20.10
21.05
22.00
22.25
23.20
00.15

Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Вечiрнiй Київ
Х/ф «Напролом»
Х/ф «Крабат, учень
чаклуна»

02.00 Х/ф «Мiй коханий

15.05 Т/с «Бомбило»
16.50 Т/с «Вулицi розбитих
18.45
19.15
20.00
21.45
22.45

ворог»

03.35 Х/ф «Немовля на

01.00
01.50
03.10

прогулянцi»

05.05 ТСН

лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Бомбило»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Крихiтка на
мiльйон доларiв»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Зубастики-3»
Свiтанок

долi»
Вiкна-Новини
Х/ф «Подарунок
долi»
Моя правда
Моя правда
Вiкна-Новини
Моя правда
Зiркове життя.
Зiрковi схуднення
Х/ф «Криза Вiри»
Повертаючись
пізно ввечері додому після корпоративної вечірки, Віра випадково збиває молодого хлопця Антона. Вона відвозить потерпілого
до лікарні. Але
поступово між
ними зав’язуються стосунки з
серйозним продовженням...

перевiрка»

ТСН

06.40
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00

09.45 Х/ф «Подарунок
18.00
18.10

НОВИЙ
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Т/с «Як сказав Джим»
06.00 Очевидець. Найбільш

10.05
11.05
13.20
13.25
14.35
14.50
14.55
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.25
19.50
20.50
21.55
23.00
00.05
01.00
01.15
01.25
02.10
02.55
03.15

02.10 Х/ф «Балада про

04.20

солдата»
03.35 Нiчний ефiр

04.35
04.50

шокуюче
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Kids' Time
М/с «Кiтпес»
Kids' Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Школа»
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Т/с «Шоу Бiлла
Енгвала»
Розквiт українського
кiно
Найкращi... Серед
повитух
Земцi
Solo-mea

НТН
05.30 Х/ф «Прощавай,

шпано
замоскворецька...»
07.05 Х/ф «Раз на раз не
випадає»

УКРАЇНА
06.00, 05.15 Срiбний
апельсин

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

08.30, 16.45, 19.00, 02.40

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.15 Т/с

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Термiново в

09.50, 20.00 Т/с «Кордон

11.50 Т/с «Детективи»
12.55 Т/с «Повернення

11.50, 04.25 Нехай говорять
14.25 Т/с «Подружжя»
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить

Свiдок

номер-3»

14.50
17.00
19.30
23.30
01.10
03.10
04.05

Турецького»
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «1942»
Т/с «Вогнем i мечем»
Х/ф «Змiєлов»
Х/ф «Шпигун»
Речовий доказ
Агенти впливу

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 19.50 Даєш, молодь!
15.40, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Сплiт»
17.15 Це кохання-2
17.40 Т/с «Половинки»
18.20, 22.00 Одна за всiх
20.50 Вiталька
21.20 Що якщо?
22.25 Анекдоти
23.25 Надто грубо для
Ю-туба

«Слiд»
слiдчого Савельєва»

Україна

23.00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»

02.45 Ласкаво просимо
ФУТБОЛ
08.15 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» –
«Фiорентина»
10.25 Найкращi моменти
матчiв . Лiга Європи
УЄФА
12.25, 00.40 Лiга Європи
УЄФА. «Ньюкасл» –
«Металiст»
14.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
14.40, 18.00 Огляд матчiв.
Лiга Європи УЄФА
16.00, 02.55 Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Реал» – МЮ
19.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Борусiя»
(Д)
21.00 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Вольфсбург» –
«Баварiя»
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07:15 «ХОЛОСТЯК»

14:40 «НЕМОВЛЯ НА ПРОГУЛЯНЦІ»

18:15 «ІРОНІЯ КОХАННЯ»

22:20 «ПОЛЮВАННЯ НА ПІРАНЬЮ»

ICTV

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

Переконаний холостяк Джиммі
отримав у спадок 100 млн. доларів. Гроші можна отримати
одразу, але за умови: Джиммі
має одружитися до настання
30-річного віку. У нього залишилася тільки доба...

Троє злочинців викрадають малюка Бібі та вимагають від його
татка-мільйонера велику суму
викупу. Але трапляється непередбачене: Бібі тікає від своїх
викрадачів і поповзом вирушає у
подорож містом...

У Асель є все, про що тільки можна мріяти: наречений, квартира у
центрі та життя, повне задоволень. Але, щоб «круто потрапити
на TV», увесь свій шарм їй доведеться спрямувати на зваблення
дуже незвичайного чоловіка...

Агент спецпідрозділу «Піраньї»
Кирило Мазур з колегою Ольгою
вирушають на Північ із завданням ліквідувати склад зброї.
Вони опиняються у світі, де закони диктує «хазяїн тайги» Прохор.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00
06.05
06.25
07.00
09.00

05.30 Парк автомобiльного

Ранкова молитва
Пiдсумки
Свiт православ'я
Клуб гумору
Шустер За
лаштунками
09.20 Шустер-Live
12.35 Х/ф «Той, хто
пройшов крiзь
вогонь»
14.25, 18.10 Криве
дзеркало
16.10 Бiатлон. ЧС. Естафета
(чоловiки)
17.45 Золотий гусак
20.40, 01.30 Кабмiн: подiя
тижня
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 01.40 Офiцiйна
хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.10 Українська пiсня
21.40 Концерт «Трагедiя i
доблесть Афгану»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.25 Ера здоров'я
23.50 Кiно в деталях
00.40 Смiх з доставкою
додому
01.45 Нащадки
02.50 ТелеАкадемiя
03.55 Х/ф «Таємничий
острiв»
05.30 Околиця

05.55
07.30
09.00
10.00
11.50
13.00
20.00
20.25

22.20
00.40

перiоду
Справедливiсть
Х/ф «Пiдкинутий»
Орел i решка
Вечiрнiй Київ
Велика рiзниця
Т/с «Заручники
кохання»
Подробицi
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала – 2012»
Х/ф «Полювання на
пiранью»
Х/ф «Без чоловiкiв»
Вечірній рейс
відклали до ранку. Дві жінки, дві
випадкові попутниці вирушили у
подорож довжиною в московську
ніч... Вони сміються й плачуть і
не можуть розійтися. Ними рухає одна ідея, одна пристрасть, а
її ім’я – Чоловік.

02.05 Подробицi
02.30 Х/ф «Чоловiк, який
кохав жiнок»

04.00 Жадiбнiсть

1+1

ICTV

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Мiй коханий
08.00
09.00
10.10
10.35
11.00
12.50
14.40
16.40
18.30
19.30
20.00

ворог»
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-4
М/ф «Елька»
Х/ф «Немовля на
прогулянцi»
Вечiрнiй Київ
Розсмiши комiка
ТСН
Х/ф «Клiк. Iз
пультом дорогою
життя»
Архітектору-трудоголіку потрапляє до рук пульт
дистанційного
керування, за допомогою якого
можна прокручувати життєві ситуації вперед або
назад. Але техніка є техніка – у
неї завжди в запасі є сюрпризи.

22.15 Х/ф «Гріховна
пристрасть»

00.20 Х/ф «Померти
молодим»

02.15 Х/ф «Напролом»
03.45 Х/ф «Служниця трьох
панiв»

05.15 ТСН

04.10
04.45
05.35
06.05
07.15
09.00
09.55
10.55
11.55
12.50
13.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
М/ф «Том i Джеррi.
Полiт на Марс»
Х/ф «Холостяк»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Дивитися всiм!
За кермом
Х/ф «Погана
компанiя»
Коли під час завдання гине
агент ЦРУ, керівництво вирішує
замінити його
братом-близнюком і закінчити
надсекретну операцію, над якою
працював загиблий. Однак на
місце досвідченого офіцера довелося брати
пройдисвіта з вулиці.

15.20
16.10
17.00
17.55
18.45
19.00
22.00
23.55

Дивитися всiм!
Несекретнi файли
Екстрений виклик
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Олександр»
Х/ф «Беовульф»
Х/ф «Острiв доктора
Моро»
01.30 Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв»
03.25 Х/ф «Нездари»
04.55 Свiтанок

НОВИЙ

05.35 Нашi улюбленi
06.30
08.05
09.00
10.00
10.50
12.25
13.20
14.15
15.10
19.00

мультфiльми
Х/ф «Дiвчина без
адреси»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
ВусоЛапоХвiст
Хата на тата
Моя правда
Моя правда
Моя правда
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Не було б
щастя»
Усталене сімейне
життя Олега та
Олени руйнується, коли Олена
знайомиться з
Вадимом,
естрадним співаком, зіркою кінця
90-х. Олена, не
роздумуючи, віддається новому
почуттю і йде від
чоловіка. Але незабаром вона
пізнає Вадима з
іншого боку.

23.10 Детектор брехнi-3
00.00 Зiркове життя.
Поверненi до життя
00.55 Х/ф «Американська
дочка»
02.35 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
04.00 Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Тру Джексон»
06.30 Т/с «Ластiвчине
06.55
09.00
09.35
10.00
10.55
12.20
13.25
14.45
18.15
20.05

гнiздо»
Х/ф «Джинси як
символ дружби-2»
М/с «Роги i копита.
Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
Файна Юкрайна
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Т/с «Татусевi дочки»
Х/ф «Iронiя кохання»
Х/ф «Кохання у
великому мiстi»
Нью-Йорк. Троє
друзів, Артем,
Ігор і Олег, працюють на чужині,
а у вільний час відриваються: ходять в сауну, у
стриптиз-бари,
крутять легкі романи без особливих наслідків.
Однак випадок
втручається в їхнє нехлюйське
життя.

22.00 Х/ф «День святого
00.25
00.30
02.45
03.25
03.50
04.55

Валентина»
Спортрепортер
Х/ф «Мiсто ангелiв»
Т/с «Еврика»
Пристрастi навколо
символiки
Становлення
українського нiмого
кiно
Швидкоплинний сон

УКРАЇНА

НТН

05.50 Легенди бандитського 06.00, 05.20 Срiбний
Києва

07.05 Х/ф «Застава в
горах»

08.45 Т/с «Прямуючи на
пiвдень»
10.25 Залiзний Оскар
10.55 Лохотрон
11.30, 03.05 Речовий доказ
12.00, 23.00 Свiдок
12.55, 22.35 Випадковий
свiдок
13.40 Х/ф «Змiєлов»
15.20 Т/с «Чокнута»
19.00 Т/с «Павутиння-6»
00.00 Х/ф «Скайлайн»
01.30 Х/ф «На лезi бритви»
03.40 Агенти впливу
04.35 Уроки тiтоньки Сови
05.05 Правда життя

ТЕТ

апельсин

07.00, 19.00, 03.40 Подiї
07.15, 04.00 Х/ф
«Бетховен-2»

09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Дорога моя
людина»

12.45 Т/с «Ви замовляли
вбивство»

16.10 Т/с «Слiд»
18.00, 19.20 Т/с «Фурцева.
Легенда про
Катерину»
21.25 Т/с «Друге повстання
Спартака»
00.20 Т/с «Дикий»
02.10 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
ФУТБОЛ

09.40 М/с «Даша-

07.45 Найсмiшнiшi

10.05
11.00

08.10 Чемпiонат Нiмеччини.

13.25
14.35
16.45
18.40
20.55
22.25
23.00
01.00
02.30

дослiдниця»
М/с «Лiло i Стiч»
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Це кохання-2
Х/ф «Життя, гiрше за
звичайне»
Х/ф «Пiдняти
перископ»
Х/ф «Дiм Великої
матусi-3. Який
батько, такий син»
Вiталька
Що якщо?
Х/ф «Спуск-2»
Х/ф «6 дружин Генрi
Лефея»
До свiтанку

футбольнi моменти

10.50
13.15
16.25
18.55
20.55
22.55
01.10

«Вольфсбург» –
«Баварiя»
Лiга Європи УЄФА.
«Ньюкасл» –
«Металiст»
Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Борусiя»
(Д)
Чемпiонат Нiмеччини.
«Баєр» – «Аугсбург»
Чемпiонат Iталiї.
«К'єво» – «Палермо»
Чемпiонат Iспанiї.
«Гранада» –
«Барселона»
Чемпiонат Iспанiї.
«Осасуна» –
«Сарагоса»
Чемпiонат Нiмеччини.
«Баєр» – «Аугсбург»
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19:30 «ЛАРА КРОФТ. РОЗКРАДАЧКА ГРОБНИЦЬ»

22:00 «ІСПАНСЬКА-АНГЛІЙСЬКА»

00:55 «КОНТРАКТ»

01:15 «ІШТАР»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

1+1

Лара Крофт, дочка покійного
лорда Річарда Скотта, шукає артефакт, що дає владу над часом і
простором. Лара повинна знайти
артефакт, щоб він не потрапив до
рук лиходіїв, які теж полюють на
цю реліквію.

Героїні фільму Флор посміхнулася фортуна — вона отримує роботу в домі подружжя Класки.
Однак сеньйора Морено не говорить по-англійськи, а Джон і
Дебора Класки ні слова не розуміють по-іспанськи.

Двоє членів однієї сім'ї — батько і син — вирушають у розважальну подорож, а дорогою
зустрічають жорстокого найманого вбивцю, який вже давно
переховується від правосуддя...

Двоє артистів-невдах вирушають на гастролі до Африки. Під
час зупинки у місті Іштар, де
править жорстокий диктатор,
вони мимоволі виявляються
втягнутими у переворот, що
здійснюється під наглядом ЦРУ.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10 Клуб гумору
07.10 Сiльський час
07.40, 23.40 Дружина
09.05 Мiсце зустрiчi
10.10 Крок до зiрок
10.50 Маю честь запросити
11.35, 17.20 Криве
дзеркало
12.05 Караоке для дорослих
12.55 Бiатлон. ЧС. Масстарт (жiнки)
13.50 Золотий гусак
14.15 Шеф-кухар країни
15.10 Здоровенькi були
15.55 Бiатлон. ЧС. Масстарт (чоловiки)
16.50 Дiловий свiт
18.55 Х/ф «Той, хто
пройшов крiзь
вогонь»
20.50, 01.50 Офiцiйна
хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.30, 02.05 Головний
аргумент
21.40 After Live
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
00.50 Смiх з доставкою
додому
01.20 Пiдсумки тижня
02.15 Д/ф «Дрiбнi
кочiвники, великий
холод»
03.10 Вiра. Надiя. Любов
04.00 Х/ф «Насреддiн у
Бухарi»
05.25 Надвечiр'я

ІНТЕР
05.35 Х/ф «Геркулес»
07.15 Х/ф «Мiй домашнiй

1+1
06.05 Х/ф «Обережно,

динозавр»
09.30 Школа лiкаря
Комаровського
10.05 Х/ф «Самотнiм
надається
гуртожиток»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Ткаля з невеликого містечка живе у гуртожитку і
мріє вийти заміж.
Але піклується
більше не про себе, а про інших. І
тому, коли від
дверей гуртожитку від’їжджає
чергова машина
з молодятами,
вона справді
щаслива...

свекруха»

10.10
10.35
11.00
11.25
13.15
15.15

Після смерті матері опіку над молодшими сестрами взяла на себе
старша Тамара.
Так пройшла її
молодість, заміж
Тамара так і не
вийшла. У річницю смерті матері
зібралися сестри
за столом і почали згадувати, як
колись грали у
гру, загадуючи
бажання.

11.55 Мiжнародний
13.50
15.40
18.00
20.00
20.55
22.50
00.25
02.00
02.45
04.20

фестиваль гумору
«Юрмала – 2012»
Х/ф «Кульбаба»
Х/ф «Полювання на
пiранью»
Х/ф «Ася»
Подробицi
Т/с «Осiннiй лист»
Х/ф «Бiлий пiсок»
Х/ф «Вибух з
минулого»
Подробицi
Х/ф «Диявол у синiй
сукнi»
Жадiбнiсть

Забава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарнi курси
Велика рiзниця
Х/ф «Служниця трьох
панiв»
Х/ф «Якби я була
цариця...»

19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Чоловiк з
22.05
23.05
01.15
03.05

гарантiєю»
Свiтське життя
Х/ф «Поколiння Пі»
Х/ф «Iштар»
Х/ф «Якби я була
цариця...»

ICTV
05.40 Факти
06.00 Свiтанок
06.50 Квартирне

07.45
08.05
09.05
09.30
10.30
11.30
12.00
12.20
13.15
15.40
18.45
19.30

21.10
23.05
23.35
01.30

03.25
04.50

СТБ
04.45 Нашi улюбленi

питання
Анекдоти поукраїнськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Мульт особистостi
Кримiнальний
облом
Х/ф «Крихiтка на
мiльйон доларiв»
Х/ф «Олександр»
Факти тижня
Х/ф «Лара Крофт –
розкрадачка
гробниць»
Х/ф «Беовульф»
Iнший футбол
Х/ф «Погана
компанiя»
Х/ф «Довгий
поцiлунок на
добранiч»
Х/ф «Зубастики-3»
Свiтанок

05.55
07.25
08.40
10.15
11.10
14.50
19.00
19.55
20.50

мультфiльми
Х/ф «За сiрниками»
Їмо вдома
Кулiнарна династiя
Караоке на Майданi
Т/с «Самара»
Х/ф «Не було б
щастя»
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Час кохати»
Х/ф «Час кохати»
Троє подруг Світлана, Жанна
та Марина – їдуть

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

07.45
08.00
08.25
09.00
09.35
10.00

11.45
16.05
18.00

відпочивати на
море. Для кожної

19.50

подорож – це
спосіб утекти від

22.00

проблем. Але на
курорті жінок чекають нові випро-

00.30
00.35

бування, побачення і розчарування... Однак
кожна знайде
своє щастя!

23.35 Х/ф «Будьте моїм

02.40
03.30
04.15
04.45

чоловiком...»

01.05 Х/ф «За сiрниками»
02.45 Нiчний ефiр

05.10

гнiздо»
Церква Христова
Запитайте у лiкаря
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/с «Роги i копита.
Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/ф «Скубi-Ду-4.
Прокляття озерного
монстра»
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Iронiя кохання»
Х/ф «Кохання у
великому мiстi»
Х/ф «Чорна
блискавка»
Х/ф «Iспанськаанглiйська»
Спортрепортер
Х/ф «Усе можуть
королi»
Т/с «Еврика»
Зiрка Вавилова
Благословляю i
молюся
Моя адреса –
Соловки. Навiщо
перекладати Вергiлiя
Ах, не говорiть менi
про кохання...

УКРАЇНА
НТН
06.00 Легенди бандитського 07.10, 04.30 Х/ф
Києва

06.50 Х/ф «На Вас чекає
громадянка
Никанорова»
08.15 Т/с «Чокнута»
11.30 Легенди карного
розшуку
12.00, 03.55 Агенти впливу
13.00 Православнi святi
15.00 Т/с «Вчора
закiнчилася вiйна»
19.00 Т/с «Слiпий-2»
22.40 Лохотрон
23.10 Х/ф «Кидали тiкають»
00.55 Х/ф «Контракт»
02.35 Речовий доказ
05.15 Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/ф «Астерiкс iз
Галiї»
12.30 Х/ф «Вiтаємо в
Музпортi»
14.40 Х/ф «Пiдняти
перископ»
16.35 Х/ф «Дiм Великої
матусi-3. Який
батько, такий син»
18.50 Даєш, молодь!
19.55 Шури-Мури
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi-2»
23.00 Х/ф «Золотий
ключик»
01.20 Х/ф «Снiгова
людина»

«Бетховен-3»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Дорога моя
людина»

12.45 Т/с «Ви замовляли
вбивство»

15.15 Т/с «Слiд»
17.00 Т/с «Фурцева.
Легенда про
Катерину»
19.00, 03.45 Подiї тижня
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Дикий»
02.15 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»

ФУТБОЛ
10.25, 04.35 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
11.20 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
11.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Гранада» –
«Барселона»
13.55 Кубок Англiї.
«Челсi» –
«Брентфорд»
15.55 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Наполi» –
«Сампдорiя»
17.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Мальорка»
19.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Вальядолiд» –
«Атлетико»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Райо
Вальєкано»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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№ 5, 8 лютого 2013 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Ректор та персонал Національної академії
Державної прикордонної служби
ім. Б. Хмельницького щиро вітають з Днем
народження заступника ректора академії –
начальника факультету охорони та захисту
державного кордону генерал-майора
БАЛАШОВА Валерія Олексійовича!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна
та наполеглива праця внесли вагомий внесок
у розвиток Національної академії Державної
прикордонної служби України та забезпечили
повагу серед колег. Ми пишаємося тим, що
нам випала можливість працювати з Вами
і досягати разом професійних висот. Нехай
доля шле добро і щастя, міцне здоров’я й
достаток, а віра, надія та любов будуть вірними
супутниками на життєвому шляху. Нехай тепло
і затишок родинної оселі надійно захищають
від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає
ще багато наповнених корисними справами і
земними радощами років. Живіть довго, в щасті,
благополуччі та при доброму здоров’ї!
Керівництво та персонал Чернігівського
прикордонного загону вітають начальника
загону полковника ПТИЦЮ Олександра
Григоровича з Днем народження!
Своє життя Ви присвятили самовідданому
служінню Вітчизні. На усіх доручених ділянках
з гідністю виправдовуєте довіру людей і з
притаманними працьовитістю, принциповістю
робите свій вагомий внесок в охорону
державного кордону. Вітаючи Вас із цією
подією, бажаємо, щоб здійснювалися всі добрі
наміри, ніколи не підводили підлеглі, в колі
рідних, близьких та друзів поповнювалася
життєва енергія й гарний настрій, а в
повсякденному житті супроводжували
оптимізм і благополуччя!

Здоров’я Вам, щастя і радості, великих успіхів
на шляху служіння українському народові,
а людська вдячність нехай додає сил і
натхнення!
Колектив Білгород-Дністровського
прикордонного загону щиро вітає своїх
колег, іменинників лютого: майорів
ГВОЗДІКА Станіслава Дмитровича,
РОНЧКОВСЬКОГО Ярослава Юрійовича,
ЩЕГЕЛЬСЬКОГО Руслана Вікторовича,
ШЕВЦОВА Івана Володимировича,
САБАДАНА В’ячеслава Олександровича,
ОСТРЯНСЬКОГО Миколу Анатолійовича;
капітанів ДЯЧУКА Романа Володимировича,
КУДЬ Ірину Володимирівну; лейтенанта
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Валерія
Олександровича; прапорщиків ІВАНОВУ
Анжеліку Михайлівну, КУРМАТКОВА
Андрія Михайловича, БРЕГОЙ Ірину
Юріївну; сержанта ТЕРЕЩЕНКО Людмилу
Миколаївну та старшого солдата БОЛЮК
Олену Віталіївну!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя,
достатку та успіхів у службі!
Колектив оториноларінгологічного відділення
Центрального клінічного госпіталю вітає з
ювілеєм лікаря – офтальмолога ГУШЕЛЬ Ніну
Миколаївну!
Хай за плечима 60,
Поважна і значима дата,
А Ви все молода для нас
Невтомна, лагідна, завзята.
Бажаємо не знати бід,
Не відать смутку і печалі
Нехай іще багато літ
Вас надихають світлі далі!

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Хакер-початківець зламав у під’їзді
поштову скриньку і скачав звідти газету.
* * *
Народна мудрість: безкоштовний
сир з мишоловки отримує друга миша.
* * *
– У вас є лижні черевики 55-го
розміру?
– Якого???
– 55-го..
– А для чого вам лижі?!
* * *
– А чому шпалери такi бруднi?
– Та ми вчора суп їли, а тато анек
дот розповів...
* * *
“Семеро одного не чекають”, –
сказали медсестри і почали операцію
без хірурга.
* * *
Ніколи не сміши людину, яка жує
печиво... почекай, поки вона почне
запивати його чаєм.
* * *
– Мамо, у мене до тебе дві новини
– хороша і погана. Хороша – я сьогод
ні таку блискавку бачила!
– Блискавку? Зараз же зима.
– Тепер погана – у нас більше не
має мікрохвильовки.
* * *
Жіноче “Я буду готова за 15 хви
лин!” рівнозначне чоловічому “Я буду
вдома за 15 хвилин!”

Товаришу дружина
товариша генерала, дозвольте
звернутися до товариша
генерала!

Відповіді
на сканворд,
опублікований
у цьому номері:

Стій! Хто повзе?

Ілля Реус

Запорізька область.
Допоможіть знайти 16-річного жителя Запоріжжя
Іллю Реуса! Хлопець пішов з дому 31 січня 2013 року
та досі від нього немає жодної звісточки.
Прикмети юнака: виглядає на 15-16 років, середньої
статури, приблизно 165-175см на зріст; у нього коротке темне волосся, прямий
ніс, середні губи, карі очі.
Хлопець страждає на епілепсію.

ОТАКОЇ!

Парижанкам дозволили
носити брюки
Міністр з прав жінок Франції Наджат ВАЛЛО-БЕЛЬКАСЕМ
офіційно скасувала заборону на носіння жінками штанів у
громадських місцях Парижа – пише The Daily Telegraph.
Юрій ЗАНОЗ
У законі про зовнішній вигляд 1799
року наголошувалося, що жінки можуть
носити штани тільки за спеціальним до
зволом. Без такого дозволу з’являтися в
«чоловічому одязі» на людях представни
цям чарівної статі можна було у винятко
вих випадках – наприклад, на велосипеді
або верхи на коні.
Згідно з нормативним актом по
ліція Парижа могла затримати жінку в
брюках, але на практиці закон давно не
застосовувався. Тим не менше, право
захисники і борці за права жінок регу
лярно намагалися добитися відміни за
кону. Проте влада відкладала рішення з
цього питання, посилаючись на те, що
в даний час не варто приділяти увагу
«правовій археології». Відтак закон пере
жив кілька редакцій, але був відмінений
лише зараз.
n
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО

Лідери автопрому
розроблять водневий двигун
Компанії Ford, Nissan і Mercedes-Benz підписали угоду про
тристоронню співпрацю, спрямовану на прискорення розробки
електричних автомобільних технологій на основі паливних
елементів.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 25 січня 2013 року № 45-ОС1
підполковник
по Західному регіональному управлінню
Державної прокордонної служби України
майору ДІКОВУ Віталію
Вікторовичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прокордонної служби України
майору НЕСТЕРЕНКО Броніславі Михайлівні
майор
по Окремому контрольно-пропускному пункту
«Київ» Державної прикордонної служби
України
капітану ДЯЧЕНКУ Максиму Вікторовичу

від 1 лютого 2013 року № 60-ОС1
полковник
по Навчальному центру підготовки молодших
спеціалістів ДПСУ
підполковнику ПЕРЕПЕЛИЦІ Сергію Івановичу
від 5 лютого 2013 року № 66-ОС1
полковник медичної служби
по Центральному клінічному госпіталю ДПСУ
підполковнику медичної служби СУКАЧУ
Анатолію Леонідовичу
підполковник
по Північному РУ ДПСУ
майору ЛИЧКОВСЬКОМУ Олегу Станіславовичу
Управління кадрів АДПСУ

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

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

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
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Укрінформ
Інформація про це розміщена на вебсайті компанії Ford. Кінцевою метою
співпраці цих трьох компаній стане ви
пуск серійного воднево-паливного авто
мобіля до 2017 року.
Як відомо, паливно-водневі автомо
білі (FCEV) працюють на електроенергії,
що виробляється з водню і кисню, які за
мість шкідливих вихлопів виділяють тіль
ки водяну пару, безпечну для довкілля.
Проте, незважаючи на усю перспектив
ність цієї технології, сектор виробництва
водневих автомобілів досі залишається
незначним в загальному об’ємі автомо
більної промисловості.
Унікальна співпраця трьох компаній
допоможе, вважають фахівці, визначити
засадничі технічні вимоги і стандарти в
цьому секторі автомобілебудування.
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