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Øановні товариші прикордонники,
дорогі ветерани!
Щиро і сердечно вітаю Вас із Днем захисника Вітчизни!
Цей день уособлює самовіддане служіння Батьківщині, є символом нерозривного
зв’язку поколінь і спадкоємності військових
традицій.
Це свято засвідчує глибоку повагу суспільства до людей, які присвятили себе служінню
народу, охороні миру і спокою, забезпеченню суверенітету Української держави.
Сьогодні ми з честю вшановуємо всіх, хто
присвятив життя нелегкій військовій службі,
гідно продовжує почесну справу своїх поперед-
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ронців кордону з боку Президента України та
керівництва держави.
Висловлюю глибоку шану нашим ветеранам, які є для нас прикладом самовідданого служіння Батьківщині, зразком честі та гідності
захисника Вітчизни.
Бажаю всьому персоналу Державної прикордонної служби, ветеранам, членам сімей
міцного здоров’я, родинного благополуччя та
нових звершень у благородній справі захисту
нашої Батьківщини.
Ãолова Держприкордонслужби України
генерал армії України

ників, забезпечуючи військову міць і обороноздатність держави та оберігаючи недоторканність її кордонів.
В історії нашої Батьківщини є багато
славних сторінок, присвячених її захисникам.
Особливе місце серед них по праву належить
охоронцям кордону. Вони першими брали на
себе удар ворога в години лихоліття та ставали нездоланною силою для тих, хто посягав на
безпеку і незалежність держави у мирний час.
Сучасне покоління українських прикордонників є вірними нащадками захисників кордонів
Батьківщини всіх поколінь, гідними продовжувачами їхніх славних бойових традицій. Запорукою цього є висока оцінка та підтримка охо-
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Петриківські барви
«Карнавалії»

Коли ми чуємо вираз «маскарадний бал», то відразу ж малюємо у
своїй уяві просторий вишуканий зал, танцпол заповнений панянками
у дорогих сукнях, які легко кружляють зі своїми кавалерами під
звуки музичних шедеврів у виконанні оркестру. Саме така атмосфера
панувала в столиці під час проведення шостого благодійного
маскарадного балу «Карнавалія». Варто підкреслити, що
відкривати основну частину заходу – Віденський бал – випала
честь Академічному ансамблю пісні й танцю Державної
прикордонної служби України.
стор.
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ТЕТ-А-ТЕТ

СПОМИНИ ВЕТЕРАНА

На «гарячому» Заході
Пильнувати кордон солодко не може бути
ніде. І все ж прикордонне товариство знає,
що вздовж усього рубежу чи не найбільше
напруження припадає на ділянку, яку охороняє
Чопський загін. Принаймні це стає зрозумілим,
якщо уважно читати всі новини про
події навколо кордону. Про те, що
відбувається на цьому просторі нашому
кореспонденту розповідає начальник
Чопського прикордонного загону
стор.
полковник Роман ГОЦЬ.
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«Камарадо Микаїл»
Закінчуючи свій виступ, начальник
прикордонних військ Народної
Республіки Ангола капітан Кіпо Кассі
сказав: «Я звертаюся до вас, радянські
спеціалісти, з великою вдячністю
за вашу нелегку роботу з підготовки
службоворозшукових собак для охорони
кордонів нашої держави. Командування
прикордонних військ дуже вдячне вам за
те, що ви зі своїм завданням справилися
блискуче».
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n «Тернопіль»

вийшов на бойове
чергування
Протичовновий корвет
Військово-Морських Сил
Збройних Сил України
«Тернопіль» залишив місце
постійного базування і вирушив у
визначений район Чорного моря.
Під час тривалого походу корвет
під командуванням капітана
3 рангу Олега ГРИГОР’ЄВА
здійснюватиме заходи, пов’язані
з захистом інтересів України
у виключній (морській)
економічній зоні України, а
також контролем судноплавства
в рамках виконання завдань
антитерористичної операції
«Чорноморська гармонія».
У перший день плавання
«Тернопіль» спільно з судном
забезпечення у визначеному
районі Чорного моря провів
тактичне навчання з передачі
різних вантажів та поповнення
запасів пального.
www.mil.gov.ua

n «Перший

Ukraine» розширяє
мовлення
Міжнародний супутниковий
канал «Перший Ukraine»
уже в березні цього року
розширить географію свого
мовлення на країни Північної
Америки – США і Канаду.
Це стане можливим завдяки
домовленостям із найбільшою
платформою інтернеттелебачення і одним з IPTV
операторів Канади. Після
підписання договорів, яке
має відбутися незабаром,
українці, які мешкають у цих
країнах, отримають можливість
дивитися кращі програми
НТКУ. Нагадаємо, що наразі
«Перший Ukraine» мовить у
відкритому доступі на території
від східних провінцій Іспанії до
європейської частини Російської
Федерації включно.
Прес-служба
Держкомтелерадіо

n Суми чекають
на Всесвітній
з’їзд кадетів

У серпні нинішнього року
в Сумах пройде Всесвітній
з’їзд кадетів, на який приїдуть
делегації з Росії, Білорусі,
США, Казахстану, Франції,
Канади та Австралії. Про це
повідомив голова Сумської
облдержадміністрації Юрій
ЧМИР під час засідання
Сумсько-Курської робочої групи
та Ради Єврорегіону «Ярославна».
Як відомо, в рамках Всесвітнього
з’їзду кадетів очікується офіційна
передача оригіналу прапора
Сумського кадетського корпусу,
який нині зберігається у НьюЙорку. У жовтні 2012 року, під
час святкування 110-ї річниці
заснування навчального закладу,
кадетський корпус отримав
копію святині. Оригінал же має
повернутися в стіни рідного
навчального закладу наприкінці
літа.
Сумська ОДА

Професіоналізації потрібна мотивація
У нашій державі нині
потрібно втілити в
життя низку заходів,
націлених на підняття
конкурентоздатності
військової служби. Про
це розповів Президент
України Віктор
ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю
журналу “Україна і світ.
Глобальний порядок
денний 2013”, передає
Інтерфакс-Україна з
посиланням на пресслужбу Президента.
Олег БОЙКО

Віктор ЯНУКОВИЧ заявив
про це у контексті формування
професійної армії. «Влада має
твердий намір здійснити пере
хід до комплектування армії вій
ськовослужбовцями за контрак
том. Відповідні дії передбачені
проектом Концепції реформу

вання та розвитку Збройних Сил
України на період до 2017 року,
яку планується затвердити най
ближчим часом», — сказав Вер
ховний
головнокомандуючий
Збройних Сил України.
На думку Президента, моло
дим людям необхідна достатня
аргументація, щоб пов’язувати
свою долю зі службою у війську,
також вона потрібна, щоб до
свідчені військовики не покидали
лави своїх підрозділів. “Необхід

но впровадити механізми мотива
ції для залучення молодих людей
на військову службу за контрак
том та продовження ними контр
актів на наступні періоди”, — під
креслив Віктор ЯНУКОВИЧ.
Щодо заходів з підвищення
конкурентоспроможності вій
ськової служби Глава Держави
назвав наступні: забезпечення
військовослужбовців житлом,
гідне грошове утримання, мож
ливість здобуття вищої освіти

під час проходження військової
служби за рахунок держави та
повноцінну бойову (спеціальну)
підготовку.
– Вирішивши ці та ще низ
ку інших завдань, ми створимо
умови для стовідсоткового комп
лектування армії військовослуж
бовцями за контрактом. Тому
остаточне рішення про терміни
переходу прийматиметься з ура
хуванням можливостей держави
щодо виконання зазначених за
вдань, — сказав Президент.
Нагадаємо: недавно началь
ник Генерального штабу, Голов
нокомандувач Збройних Сил
України Володимир ЗАМАНА
заявив, що в оборонного відом
ства практично є два роки для
того, щоб завершити перехід на
професійну армію. За його сло
вами, цей рішучий крок продик
тований реаліями сьогодення,
оскільки термін строкової служ
би не дозволяє на якісному рівні
підготувати військовослужбовця
для виконання покладених на
нього завдань.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ УРЯДУ

Зближуючись із ЄС
На шляху інтеграції України до Європейського Союзу вже визначено
першочергові завдання на 2013 рік. Відповідне розпорядження ухвалив
Кабінет Міністрів України.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Реалізація положень документа забез
печить підготовку до підписання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС під час Саміту
Східного партнерства, що відбудеться в лис
топаді нинішнього року.
Планом передбачається низка заходів
щодо зовнішньої політики та політики без
пеки. Це стосується подальшої участі Укра
їни в операціях та місіях ЄС із підтримання
миру та безпеки, продовження співробітни
цтва з європейськими оборонними інсти
туціями, продовження політичного діалогу
Україна — ЄС з питань нерозповсюджен
ня засобів масового знищення, контролю
над озброєннями та експортного контро

лю, а також боротьби з новими викликами
і загрозами.
Мін’юсту доручено забезпечити супро
водження у Верховній Раді України проек
тів Законів України, зокрема, про внесення
змін до чинного законодавства щодо вдо
сконалення процедури здійснення конфіс
кації, запобігання і протидії корупції, запро
вадження заходів кримінально-правового
характеру стосовно юридичних осіб, виго
товлення та обігу вогнепальної зброї, спро
щення оформлення віз тощо.
Окрім цього, передбачено низку заходів з
метою поглиблення торговельного та секто
рального співробітництва, зокрема, розроб
ку змін законодавства щодо митного тарифу
та прийняття законопроекту щодо функціо
нування ринку електричної енергії, завер
шення переговорів щодо укладення Угоди

між Україною та ЄС про Спільний авіацій
ний простір тощо. До червня доручено роз
робити Національний план дій з відновлю
вальної енергетики на період до 2020 року.
Планом передбачено проведення кон
сультацій, переговорів різних рівнів, зу
стрічей з експертами. Значна увага приді
лятиметься інформуванню населення щодо
євроінтеграційного курсу як одного з пріо
ритетів внутрішньої і зовнішньої політики
України. На постійній основі передбачено
продовження діалогу з громадськими ор
ганізаціями з питань державної політики у
сфері європейської інтеграції.
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ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Ми є те, що ми їмо

Не бажаєте їсти пігулки – споживайте корисні
продукти. Рекомендації щодо здорового харчування
розробило Міністерство охорони здоров’я України,
повідомляє прес-служба МОЗ.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

Відповідні поради мають бути
взяті до уваги персоналом закладів
охорони здоров’я, медичних на
вчальних закладів, а також профе
сійними медичними організаці
ями та асоціаціями. Корисними
вони будуть і звичайним людям,
які дбають про своє здоров’я.
Медики
стверджують,
що сучасні виклики глобаль
ної охорони здоров’я
пов’язані зі способом
життя людей, їхнім
харчуванням,
фі
зичною активністю,
шкідливими звич
ками тощо. Сьогодні

в нашій країні чотири класи хво
роб – серцево-судинні, злоякісні
новоутворення, цукровий діабет
і хронічні респіраторні захворю
вання зумовлюють понад 80%
смертей. А постійне дотримання
правил здорового харчування,
звернення до фахового лікаря та
дбайливе ставлення до власного
здоров'я допоможуть уберегтися
від численних ризиків.
При підготовці рекомендацій
щодо здорового харчування ви
користані результати наукових
робіт з вивчення раціонів харчу
вання окремих груп населення,
а також глобальні та регіональні
рекомендації ВООЗ і досвід інших
країн. Головною концептуальною
відмінністю сучасних рекоменда
цій від традиційних підходів, є те,
що харчування будь-якої людини,
у тому числі дієтичне, базується
на чотирьох головних складових:
адекватності енергетичним ви
тратам, збалансованості за вміс
том найважливіших продуктів та
нутрієнтів, безпечності та макси

мально можливому збереженні
задоволення від її споживання.
Згідно з рекомендаціями, лі
кар повинен докласти максимум
зусиль для налагодження ефек
тивного співробітництва з пацієн
том у питанні забезпечення здо
рової ваги тіла. Визначені також
поради щодо дотримання пацієн
том певного виду дієти, залежно
від його стану та анамнезу.
Загалом, охочим дотримува
тися здорового харчування реко
мендується обмежити споживання
червоного м’яса, насичених жирів
та уникати вживання транс-жирів.
Рекомендованим добовим рівнем
споживання солі є 6 грамів. Риба,
птиця, бобові, горіхи та насіння
повинні вживатися в якості осно
вного джерела білків. Овочів і
фруктів слід з’їдати по більш як 300
грамів щоденно. Рафіновані злаки
варто замінити на цільнозернові, а
молоко та молочні продукти з нор
мальним вмістом жиру на знежи
рені, останніх бажано вживати по
500 – 700 мл щоденно.
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ДУХОВНІСТЬ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Поклінний хрест у «Гоптівці»

На честь 1025 річчя
хрещення Русі у
міжнародному пункті
пропуску «Гоптівка» –
«Нехотєєвка» освятили
Поклінний хрест.

Мирон СИДОР

В урочистій церемонії взяли
участь керівники Харківської
та Бєлгородської областей, по

сольства Російської Федерації
в Україні, прикордонних і мит
них служб двох держав, а також
представники громадськості й
духовенства.
Композиція
Поклінного
хреста – це чотирикутний
хрест із зображенням в центрі
Лику Христа – Спаса Нерукот
ворного, що символізує собою
прапор християнського воїн
ства. В плечах і голові хреста
– зображення в'яззю символу
Месії. У нижній частині хреста
розміщено знак, що персоніфі
кує собою єдність слов'янських
народів – Росії та України – в
православній вірі.
– Сьогоднішня подія увійде в
історію Православної церкви та
історію взаємин наших братніх
народів. Ні дружба, ні віра кор
донів не знають. Мені дуже хоті
лося б, щоб і в душах українців і

росіян також не було ніяких кор
донів, – сказав під час церемонії
відкриття та освячення Поклін
ного хреста голова Харківської
ОДА Михайло ДОБКІН.
– Встановлення й освячення
Поклінного хреста на кордоні –
це символ єдності, побудованої
на православній вірі та нашій
спільній історії, – зазначив, ви
ступаючи на урочистій цере
монії, Надзвичайний і Повно
важний Посол Росії в Україні
Михайло ЗУРАБОВ.
– Між нашими народами
настає весна, час нових змін.
Мені здається, що ми ще стане
мо свідками і діючими особами
чудових змін в долі наших на
родів, – зауважив губернатор
Бєлгородської області Євген
САВЧЕНКО.
Освятили Поклінний Хрест
Архієпископ Харківський і Бо
годухівський Онуфрій і Митро
полит Бєлгородський і Староос
кольський Іоанн.
n

Приціл –
на упередження
У міжнародному пункті пропуску для автомобільного
сполучення « Рава-Руська – Хребенне» відбулася
чотиристороння зустріч прикордонних та митних
служб України й Польщі.

Українську сторону пред
ставляли начальник відділу ор
ганізації й технології прикор
донного контролю управління
прикордонного контролю та ре
єстрації Адміністрації Держпри
кордонслужби України полков
ник Сергій ВЛАСКО, заступник
начальника штабу – начальник
відділу прикордонного контролю
та реєстрації Західного регіо
нального управління полковник
Олександр РИБАК та заступник
начальника штабу – начальник
відділу прикордонного контролю
та реєстрації Львівського при
кордонного загону підполков
ник Сергій КРЕНЬ.
Одним з головних питань, що
обговорювалися представника

ми зацікавлених відомств двох
країн, стало погодження тексту
Декларації та системи попере
днього повідомлення про виник
нення надзвичайних ситуацій на
українсько-польському кордоні
з метою забезпечення ритміч
ності пропускних операцій. Що
стосується останнього, то під
час зустрічі було визначено саме
поняття надзвичайної ситуації
у пункті пропуску, а це – комп
лекс зовнішніх та внутрішніх об
ставин, котрі можуть виникати
раптово й наростати у неконтро
льований спосіб, спричиняючи
порушення в організації при
кордонного руху або громадсько
го порядку на території пункту
пропуску та мають вплив на його
пропускну спроможність. Таки
ми обставинами зокрема можуть
бути: блокування пункту про
пуску; терористичний замах на

його території; стихійне лихо;
проникнення до навколишньо
го середовища небезпечних для
життя біологічних, хімічних або
радіоактивних речовин, що по
ходять з товарів або транспорт
них засобів, котрі знаходяться на
території пункту пропуску. Ви
никненню надзвичайної ситуа
ції можуть сприяти також аварія
або саботаж інформаційних сис
тем і недостатня кількість тран
спортних засобів, оформлених
контролюючими службами, що
призводить до виникнення черг
осіб і транспортних засобів, які
очікують на перетин кордону.

На зустрічі було досягнуто
домовленості про те, коли по
чинає діяти система попере
днього повідомлення у випадку
виникнення черги, якщо кіль
кість оформлених транспорт
них засобів опускається нижче
оптимальної для даного пункту
пропуску.
Не обійшлися без уваги і
такі питання, як інформування
на рівні старшого прикордон
них нарядів у пункті пропуску
або керівника підрозділу мит
ного оформлення, що здійснює
свої функції в пункті пропуску
тощо.
n

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Чопські
іменини
16 лютого нинішнього року
Чопському прикордонному
загону виповнилося 67 літ із часу
створення військової частини
Роман ПАВЛЕНКО

За цей період загін пройшов кілька ета
пів реформування: з 1946 року – ОКПП
«Чоп», як окрема частина Прикордонних
військ у складі прикордонного округу. З 1993
року – ОКПП «Закарпаття» з розширенням
організаційно-штатної структури. Наступ
ною сторінкою його біографії став 2003-й рік,
коли військова частина отримала нинішню
назву – Чопський прикордонний загін.

За 67 років своєї історії чопські право
охоронці у зелених кашкетах неодноразово
підтверджували свою здатність надійно про
тистояти правопорушникам. Маючи висо
кий професійний досвід, персонал загону
успішно здійснює пропуск через кордон па
сажирів і транспортних засобів, при цьому
ефективно виявляючи й своєчасно затриму
ючи правопорушників і контрабанду, поста
вивши надійний заслін незаконній міграції.
Цьому добре сприяє також озброєння при

n Увага! Розшук…
Росіянку, стосовно якої
порушено 3 кримінальні справи,
затримали прикордонники
Харківського загону. Жінка, яку
розшукували на батьківщині,
вирішила заховатися від
відповідальності за рубежем.
У подорож вона взяла паспорт
своєї сестри – українки, за яким і
намагалася незаконно перетнути
кордон у пункті пропуску
«Плетенівка». Не вдалося…
Також на Харківщині затримали
ще одного розшукуваного аж
із 10-річним стажем. У пункті
пропуску «Плетенівка» виявили
автомобіль АUDI, який викрали
у Києві ще далекого 2003-го року.
Транспортний засіб передали
в органи внутрішніх справ,
стосовно його водія проводяться
перевірочні заходи.
Олександр МОСКВІН

n Близнюки-

контрабандисти

СПІВПРАЦЯ

Ярослава МЕЛЬНИК
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кордонників сучасними технічними засоба
ми охорони рубежу.
Привітати іменників із 67-літтям при
йшло чимало колег, представників органів
місцевого самоврядування, керівників уста
нов та організацій Закарпаття. Найкращих
правоохоронців було відзначено нагородами
й подарунками. Серед заохочених і кілька
чотирилапих захисників кордону. Зокре
ма, службова собака Бессі, що служить на
українсько-словацькому кордоні, є «грозою
нелегалів»: на її рахунку за останні три роки
служби понад півсотні (!) затриманих неза
конних мігрантів. Крім грамот і медалей, вру
чених кінологам, їх чотирилапих помічників
заохотили смачними подарунками.
Святкову атмосферу доповнили музич
ні дарунки від вокально-інструментального
колективу офіцерів Чопського загону, хору
ветеранів міста Чоп та інших творчих ко
лективів, а місцева малеча подарувала іме
нинникам вернісаж «Прикордонна служба
очима дітей».
n

Співробітники СБУ спільно з
прикордонниками та митниками
виявили й припинили канал
незаконного переміщення
через державний кордон
України культурних цінностей.
Причетними до функціонування
каналу виявилися двоє
громадян Російської Федерації
– 47-річні брати-близнюки, які
купували старовинні предмети
фалеристики та філобутоністики
на зібраннях колекціонерів.
Нещодавно любителі старовини
намаглися вкотре «провернути
своє дільце». В потягу
сполученням «Київ – Москва»
вони намагалися вивезти з
України майже 250 предметів,
що становлять культурну
цінність. Срібна київська гривня
XII століття, медалі, жетони,
емблеми, нагрудні знаки, монети,
медальйони, грошові купюри XIX
та XX століття були приховані
серед особистих речей. За цим
фактом слідчими Служби безпеки
України розпочато кримінальне
провадження. Наразі матеріали
досудового розслідування
скеровано до суду.
Прес-центр СБ України

n Велика

родинна подорож
Двоє дорослих чоловіків,
17-річний юнак та сім’я з 5 людей
вирушили в далеку подорож з
Афганістану до Євросоюзу в
пошуках кращого життя. Проте
велика мандрівка обірвалася на
ділянці відділу прикордонної
служби «Вилок» Мукачівського
загону. Спочатку охоронці
кордону затримали 6 осіб, а вже
під час подальшого пошуку,
поблизу річки Тиса, виявили
ще двох невідомих. Серед
групи незаконних мігрантів
знаходилося троє дітей віком
від 10 до 16 років. Незаконні
мігранти заявили, що начебто
зверталися за можливістю
набуття в Україні статусу
біженця. Проте прикордонники
встановили, що відповідні заяви
афганці не подавали. Наразі
громадян Афганістану передано
представникам міграційної
служби Закарпатської області.
Роман СТАХІВ
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ТЕТ-А-ТЕТ

На «гарячому» Заході

Пильнувати кордон солодко не може бути ніде. І все ж прикордонне товариство
знає, що вздовж усього рубежу чи не найбільше напруження припадає на ділянку,
яку охороняє Чопський загін. Принаймні це стає зрозумілим, якщо уважно читати
всі новини про події навколо кордону. Про те, що відбувається на цьому просторі
нашому кореспонденту розповідає начальник Чопського прикордонного загону
полковник Роман ГОЦЬ.

Інтерв’ю вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Романе Євгенійовичу, чому
про Вашу зону відповідальності
чутно частіше за інші? Тут дійсно
відбувається щось особливе? Чи
це просто добре опанування піару
і здатність вигідно представити
результати своєї роботи?
– Насправді те, що виходить
на широкий загал, – це лише не
величка частка того, що відбува
ється реально. Адже за скупими
рядками фактів, якими опису
ється те чи інше затримання,
стоїть копітка напружена праця,
відкрито описати яку ми ніколи
не зможемо.
– З боку складається враження, що біля Чопу просто «світ клином зійшовся»…
– Ні, тут зійшлися кордони
трьох євросоюзних країн – Угор
щини, Словаччини та Польщі.
Причому кордон із Словаччиною
охороняється нами повністю.
Тож інший шлях туди з України,
як не повз наші пости, просто не
можливий. Отже, можна сказати,
що обстановка напряму залежить
від внутрішніх умов сусідів.
Впливати на це ми не здатні, а
реагувати на наслідки такого ста
ну справ – зобов’язані. І знахо

дити не одну, а три спільні мови
із колегами з суміжних держав
– угорську, словацьку та поль
ську. Справді, маємо по три пере
кладачі, у складі чергової зміни
обов’язково є ті, хто здатен чітко
передати та прийняти інформа
цію відповідною мовою.
– І в що, зрештою, виливається така «різниця потенціалів»?
– Як результат, маємо три по
тужних протиправних, спрямо
ваних до Європи, потоки – не
легальних мігрантів, яким варто
лише перетнути кордон зі Сло
ваччиною, щоб відповідно до її
ліберальних законів автоматич
но отримати жаданий притулок;
контрабанду зброї, боєприпасів,
наркотичних і психотропних ре
човин, а також незаконне пере
міщення через державний кордон
товарів. Ясно, що за таких обста
вин саме українські прикордон
ники стають головною перешко
дою на шляху зловмисників.
– Це ж які величезні сили потрібні, щоб все це тримати під
контролем…
– На щастя, динаміка обста
новки в залежності від рельєфу
різниться. Десь можна тихо про
шмигнути, а десь – це проблема.
Скажімо, через річку Тиса, яка є
природною перешкодою, прихо
вано перебратися важко. У горах,
що мають круті схили, рухатися
можна лише за певним марш

рутом. Тож контролювати необ
хідно усе, але рівнина потребує
більше уваги. Тому ті ж відділи
«Гута», «Великий Березний» та
«Ужгород» – місця найбільшого
зосередження наших зусиль.
– З іншого боку, ідеальні умови для того, щоб робити кар’єру.
Завжди матимете більше затримань, а також кращі показники
служби. Тим більш – ще й зрозуміло, де на порушників чекати. Найкоротший шлях до слави…
– Для того щоб здобути тут
славу, потрібно працювати на
упередження, скрізь і завжди.
Для того щоб її позбутися – лише
трохи втратити пильність. І це
було б найбільшим подарунком
для опонентів. Тому кордон охо
роняється без вихідних.
Як на мене – головним по
казником успішної організації
служби є не кількість затриманих
порушників та складених прото
колів. Це залежить здебільшого
від зовнішніх факторів. Куди пра
вильніше судити за результатами
наших закордонних колег. Немає
в них затримань – виходить: ми
працюємо вправно. Якщо вони
знаходять порушення – слід шу
кати недоліки та корегувати свою
діяльність. Це об’єктивно.
– Ви згадали про опонентів.
Хто вони?
– Принаймні – не пересіч
ні закарпатці, як дехто хотів би

представити. Більшість місцевих
жителів – трударі, і як би важко
їм не жилося, прагнуть чесного
хліба та поважають кордон. Вони
шукатимуть роботу хоч на краю
світу, але на конфлікт із законом
не підуть.
– Утім, були ж свого часу
чисельні протести проти будівництва приміщення тимчасового
тримання для нелегальних мігрантів…
– Дійсно, були. Проте сьогод
ні люди розуміють, що нелегаличужинці мають бути ізольовані.
Але спроби будь-яким чином
скомпрометувати чопських при
кордонників не припиняються.
Хоча насправді це свідчить лише
про той факт, що надійний за
хист кордону комусь серйозно
заважає.
– Кому?
– Наш найпотужніший су
перник – окремі протиправні
елементи, які вкладають у свій
бізнес суттєві інвестиції. І, що
називається, йдуть у ногу з про
гресом – активно використову
ють ті ж прилади нічного бачен
ня, сучасні засоби навігації та
шукають шляхи, як непомітно
подолати кордон.
– Тим часом у пошуках креативних рішень зловмисники навряд
чи зупиняться…
– Звісно, шукають і будуть
шукати. Поки є різні умови по
різні боки кордону, буде й споку
са цим скористатися.
– Про свіжі ідеї вже щось відомо? Що нині на часі?
– Використання літальних
апаратів. Мотодельтаплани, па
раплани та інші нескладні прила
ди. Але ця «епоха повітроплаван
ня» має забагато слабких місць, і
ми активно протидіємо їй.
– Наша Служба отримує великий обсяг міжнародної технічної допомоги. Стає вам ця підтримка в нагоді?
– Безумовно. Близько 90 від
сотків затримань на «зеленому
кордоні» відбувається завдяки
застосуванню сучасної техніки.
І сам факт, що така підтримка
не припиняється, вже свідчить
про те, що отримане працює на
спільну користь.
– До речі, про спільну користь… Як поставлено взаємодію
з іншими правоохоронними органами?
– Якщо просто – взаємо
дія чудова. І стає ще тіснішою
після введення в дію нового
Кримінального процесуально

го кодексу. Адже тепер певні дії
виконуються виключно у зв’язці
зі слідчими правоохоронних ор
ганів.
– Якщо все так злагоджено й
надійно, це мимоволі мають якось
визнати і по той бік закону… Який
сенс пробивати глуху стіну?
– Думаю, це почали розуміти
і там. На нещодавній координа
ційній нараді правоохоронців
прокурор області відмітив, що
рівень нелегальної міграції зни
зився на 45 відсотків. Кількість
тих, хто порушив кордон або на
магався це зробити в минулому
році була на 12 відсотків нижчою
від позаминулого. Кількість ви
лучених наркотиків впала майже
у 142 рази. І це не тому, що ми
припинили їх помічати. Просто
після низки ефективних вилу
чень стало ясно, що везти нар
котики небезпечно. Менше у 3,5
разу стало і зброї, у 2,8 разу – бо
єприпасів. На 23 відсотки зни
зилося число адмінпротоколів,
складених на громадян України. І
штрафів накладено на 19 відсот
ків менше.
– А щодо контрабанди? Її кількість теж пішла на спад?
– І контрабанди стало менше.
2011-го року виявлено 981 випа
док, у 2012-го – їх вже було 543.
І вартість цих товарів опустилася
з відмітки понад 35,3 мільйона до
менш ніж 18,9 мільйона гривень.
Вважаю, що все це теж реакція на
нашу роботу.
– І що, за всіма показниками
фіксується лише зниження та падіння кількості порушень?
– Не за всіма. На 17 відсотків
збільшилося число притягнутих
до адміністративної відповідаль
ності іноземців, у пунктах про
пуску майже на чверть більше ви
явлено недійсних паспортів. Є й
інші види порушень, які зросли,
однак у абсолютних цифрах – це
небагато. Українці починають
більше поважати кордон. І це до
сить важливо.
– Отже, можна констатувати, що температура на «гарячому Заході» потроху зрушила у бік
норми? Це головний показник?
– Ми не маємо мети у вигляді
досягнення якихось певних по
казників. Це би породило споку
су досягнути її пошвидше. Наша
служба – це лише шлях, із якого
не можна звертати. І якою б спо
кійною чи вкрай напруженою не
була обстановка, ми маємо захи
щати інтереси українського сус
пільства. Чесно і до кінця.
n
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АФГАНСЬКИЙ ДОСВІД

Там за рікою…
24 роки минуло з того
пам’ятного дня, коли
останній радянський
солдат покинув територію
Афганістану. Про ту війну
й досі не забувають,
як не забувають і про її
героїв. Отож, саме з цієї
нагоди в Адміністрації
Держприкордонслужби
України відбулася науковопрактична конференція
під назвою «Досвід
проведення спецоперацій
Прикордонними військами
КДБ СРСР в Афганістані».

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Під керівництвом голови
Комітету організації ветеранів
Держприкордонслужби генерал
лейтенанта у відставці Анатолія
МАКАРОВА своїми спогадами ді
лилися колишні учасники афган
ських бойових дій. А розповісти
таки було про що, адже понад 62
тисячі воїнів у зелених кашкетах
пройшли через горнило тієї війни.
Прикордонники взяли участь у
1100 бойових операціях. Виконую
чи поставлені завдання, вони ді
яли як самостійно, так і спільно зі
з’єднаннями 40ї армії та підрозді
лами афганських збройних сил.
Про особливості ведення
розвідувальної діяльності на те
ренах іншої держави розповідав
полковник у відставці Валентин
СИНИЦЯ. Колишній старший
офіцер оперативної групи Серед
ньоазіатського
прикордонного
округу згадав про всі труднощі
своєї роботи. Головне, що става
ло на шляху – чужа мова, карди
нально інші релігійні погляди й
культура. Проте навіть за таких
умов радянські розвідники вико
нували поставлені завдання.
Генералмайор у відставці
Іван НАКОНЕЧНИЙ розпо
вів, як саме організовувалося

матеріальнотехнічне
забезпе
чення бойових дій Прикордонних
військ у ДРА. Нерідко колони до
ставлялися до місць призначення
три, а то й чотири – п’ять днів.
Але за будьяких умов робило
ся все можливе, аби радянський
прикордонник не залишився без
боєприпасів, їжі та води.
У режимі відеоконференції зі
Східного регіонального управ
ління про справжні подвиги
авіації у той час можна було ді
знатися з доповіді полковника у
відставці Миколи ВЕРНИДУБА.
Не раз, навіть перебуваючи в ава
рійному стані, радянські верто
льоти продовжували рятувати
своїх людей, котрі потрапляли у
бойову пастку.
Окрім захисту державних ру
бежів, в Афганістані на прикор
донників покладалися завдання
з супроводу транспортних колон,
забезпечення введення та ви
ведення військових підрозділів,
участь у ліквідації бандформу
вань, їхніх караванів тощо. За
мужність і героїзм проявлені під
час бойових дій понад 22 тися
чі прикордонників нагороджено
державними нагородами СРСР, а
7 з них удостоєно високого звання
Героя Радянського Союзу. Серед
присутніх на заході був учасник
бойових дій в Афганістані, Герой
Радянського Союзу полковник
запасу Віктор КАПШУК. «Про

аналізувати обстановку, оцінити
свої можливості і поставити чітке
завдання підлеглому – ось ключ
до успіху в будьякій бойовій опе
рації. Говорю це з власного досві
ду», – підкреслює у своєму висту
пі Герой Радянського Союзу.
– У тих подіях воїни
прикордонники чесно і муж
ньо виконували свій військовий
обов’язок. Ми віддаємо данину
мужності й героїзму всім тим, хто
пройшов крізь їх горнило, не по
соромивши своєї честі, зберіг бо
йові традиції старших поколінь,
– зазначив Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України Микола
ЛИТВИН. Також він наголосив,
що сьогодні в Державній прикор
донній службі України проходять
службу понад 300 військовослуж
бовців, які були учасниками бо
йових дій.
Завершальною частиною за
ходу стало нагородження Головою
Держприкордонслужби України
учасників бойових дій в Афганіс
тані відомчими заохочувальними
відзнаками.
Наступного дня, традиційно,
за участі керівництва Держпри
кордонслужби України та вете
ранів відбулося покладання
квітів до Меморіального комп
лексу пам’яті воїнівінтерна
ціоналістів, полеглих в Афга
ністані.
n

БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ

Петриківські барви «Карнавалії»
Коли ми чуємо вираз «маскарадний бал», то відразу
ж малюємо у своїй уяві просторий вишуканий зал,
танцпол, заповнений панянками у дорогих сукнях,
які легко кружляють зі своїми кавалерами під
звуки музичних шедеврів у виконанні оркестру.
Саме така атмосфера панувала в столиці під час
проведення шостого благодійного маскарадного
балу «Карнавалія». Варто підкреслити, що відкривати
основну частину заходу – Віденський бал – випала
честь Академічному ансамблю пісні й танцю Державної
прикордонної служби України.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Усвідомлюючи глибинну мі
сію культури, що гармонійно по
єднує епохи, нації та серця людей,
Міжнародний благодійний фонд
«Мистецька скарбниця» щороку
проводить найгучніший благодій
ний балмаскарад «Карнавалія» –
один із найважливіших світських
заходів року.
Саме тут місце зустрічі дипло
матів, бізнесменів, літераторів,
митців, журналістів, політиків,
губернаторів, представників куль
тури та еліти держави. Саме тут в
єдиній культурній палітрі постало
Українське стрітення, Віденський
та Японський бали.
На вечорі, організованому
вітчизняними
благодійниками
та громадськими діячами Юрієм
і Тетяною ЛОГУШАМИ, були
присутні відомі всім Григорій
ЧАПКІС, Ольга СУМСЬКА,
Ірина БІЛИК, Віктор ЦЕКАЛО,
Амадор ЛОПЕС, Андрій ПІН
ЧУК та багато інших світил укра
їнського бомонду.
Організатори заходу попіклу
валися про те, аби безпосередньо
на самому балу гості почували

себе максимально комфортно та
впевнено. Передусім приміщен
ня, де проходив вечір, було при
крашено візерунками в етнічних
мотивах, повсюди виднілися еле
менти петриківського розпису. А
на благодійному аукціоні гостей
зустрічали чарівні дівчата у тра
диційному українському вбранні.
До речі, національний елемент
недаремно переважав на балу.
Адже головною метою, задля якої
й організовувався сам захід, стала
підтримка петриківського роз
пису як претендента на внесення
його до списку нематеріальної
спадщини людства ЮНЕСКО.
Враховуючи те, що епоха ви
шуканих балів при царських дво
рах давнимдавно канула в Лету,
і сьогодні дуже небагато людей
можуть похвалитися своїм умін
ням бездоганно вальсувати, всі
охочі ще за два тижні до «Кар
навалії» мали змогу відвідувати
уроки танців, бального етикету та
дрескоду. До речі, щодо остан
нього. Основною вимогою, аби
потрапити на гучне карнаваль
не дійство, був саме зовнішній
вигляд, а це: етнічний одяг або
карнавальний костюм, для жі
нок – довга вечірня сукня, для
чоловіків – смокінг або парад
на військова форма. Зразковим

одностроєм порадував гостей і
учасників балу керівник Акаде
мічного ансамблю пісні й танцю
Держприкордонслужби
Укра
їни полковник Василь НЕГРАЙ.
Він прийшов підтримати своїх
вихованців, які, можна впев
нено сказати, на заході вико
нували ключову роль. Вони під
загальним керівництвом голов
ного танцмейстера «Карнавалії»
Григорія ЧАПКІСА відкривали
Віденську частину балу. Неви
мовно вишукані сукні, парадний
прикордонний мундир, відточені
до найменших деталей рухи – все
це змушувало глядачів затамува
ти подих і просто насолоджува
тися тією грацією та елегантніс
тю, що панували на танцполі.

Окрім академічного ансамблю,
до благодійного балу долучилися й
інші небайдужі прикордонники,
які підтримали ідею поширення
благодійництва в Україні.
Декілька танців у виконанні
прикордонних артистів надихну
ли решту гостей і собі повтори
ти побачене. Тому в загальному
майстеркласі з вальсу, падеграсу
та польки, що проводився самим
Григорієм Миколайовичем, взяли
участь ледь не всі присутні.
Окрім танцювальних май
стеркласів, тут також прово
дилися уроки з петриківського
розпису. Ніхто з присутніх не міг
оминути увагою петриківського
«Птаха щастя», котрий став ще
однією яскравою окрасою балу.

Балмаскарад завжди уособ
лював найшляхетнішу традицію
– поширення меценатства. Від
так і «Карнавалія» не стала ви
ключенням. Кошти, отримані з
благодійної програми балу, пере
дадуть на придбання нових книг
для оновлення бібліотек, дитячих
будинків і шкілінтернатів.
Отож, у всіх була прекрасна
нагода у невимушеній атмосфері
покружляти під звуки чарівного
Віденського вальсу, насолоди
тися романтикою карнавальної
ночі, захоплюючим музично
театралізованим
шоу.
Проте
«Карнавалія» – це не просто
розвага, але й спосіб підтрима
ти українську культуру та славну
традицію меценатства.
n
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СПОМИНИ ВЕТЕРАНА

«Камарадо Микаїл»
Закінчуючи свій виступ, начальник прикордонних військ Народної Республіки Ангола капітан Кіпо
Кассі сказав: «Я звертаюся до вас, радянські спеціалісти, з великою вдячністю за вашу нелегку роботу
з підготовки службово-розшукових собак для охорони кордонів нашої держави. Командування
прикордонних військ дуже вдячне вам за те, що ви зі своїм завданням справилися блискуче».
Записав
Василь КЛИМЕНКО

…Йшов 1977-й рік. Викликає мене до
себе тодішній начальник Західного при
кордонного округу генерал-лейтенант
Каліниченко Ілля Якович. Ми з ним ра
зом служили в Туркменії. Він обіймав по
саду начальника штабу прикордонного
загону, а я був начальником військововетеринарної служби та служби собак.
Більше двох років нам разом доводилося
вирішувати різні питання прикордонної
кінології, і генерал завжди підтримував
мою ініціативу.
Заходжу в кабінет. По формі доповідаю
про своє прибуття. Генерал саме розмов
ляв по телефону. Жестом показує мені на
стілець. Бачу, що настрій у нього гарний.
Закінчивши розмову, він вийшов із-за сто
лу, протягнув мені руку і запитав:
– Як почуваєтеся, Михайле Івановичу?
– Дякую, товаришу генерал-лейтенант,
почуваюся добре. Вдома також усе гаразд.
Генерал якось загадково усміхнувся.
– Літо уже наближається до кінця, а ти
так і не засмаг, – зауважує він.
– Так тут же не Туркменія…
– Це правильно. Не нудьгуєш за жар
ким кліматом? – запитує він.
Подумки я відразу зрозумів, що неда
ремно Ілля Якович завів цю розмову. Про
те роздумувати було вже ніколи. Генерал
відразу ж сказав, що мою кандидатуру як
досвідченого спеціаліста він подав на роз
гляд до Головного управління Прикордон
них військ СРСР.
– І знаєш для чого, – каже він, – В Аф
рику поїдеш. В Анголу. Ну як? – З обличчя
начальника військ прикордонного округу
зникає усмішка.
Я попросив генерала дати добу на роз
думи. Він погодився.
Відбуваючи у довге відрядження до
чужої країни та ще й на інший континент
я, звичайно, хвилювався. У Києві залиша
лися дружина, донька з онуком, похилого
віку теща. Сини служили в арміі – стар
ший у Кишиневі, середній – у Забайкаллі.
Сім’я дала згоду. Та інакше й бути не могло
– я ж військовий!
5 жовтня 1979 року мою кандидатуру
затвердило Головне Управління Прикоро
донних військ СРСР. 25 жовтня знову до
велося їхати в Москву. В штабі Головного
Управління ПВ СРСР генерал-лейтенант
Нешумов Юрій Олексійович провів ін
структаж з усіма, хто мав їхати в Анголу.
Туди направлялися дві групи спеціалістівкінологів, одну з яких мав очолити я, іншу
– майор Усачов Віктор Іванович. Всього
нас було п’ятеро. Моїм помічником при
значили прапорщика Бориса Прилуць
кого. В Усачова правою рукою став фель
дшер прапорщик Володимир Силаєв. На
дві групи – перекладач Петро Лисенко,
який закінчив Московський університет
ім. Патриса Лумумби за спеціальністю
іспанська мова. Останній наш візит від
бувся у КДБ СРСР. Там під час розмови з
нами офіцерам приділили п’ять хвилин,
по три – прапорщикам і перекладачеві.
Повернувшись до Києва, ми актив
но взялися підбирати для служби собак
породи німецька вівчарка. На початку
листопада ми вже підібрали 50 вівчарок,
які не боялися ні пострілів, ні спалаху
ракет. Незабаром Москва повідомила,
що наш виліт призначено на 13 листо
пада з аеропорту Бориспіль. Військовотранспортним літаком «Ил-70» о 22-й го

дині 40 хвилин ми піднялися на висоту 10
тисяч метрів, залишаючи під собою рідну
землю.
…Сонце ще не досягнуло горизонту,
як ми увійшли у повітряний простір На
родної Республіки Ангола. Наш лайнер,
супроводжуваний винищувачем «МіГ»,
зробив посадку на військовому аеродромі.
Нас уже чекали керівництво школи служ
бового собаківництва, начальник при
кордонних військ НРА та представники
Радянського посольства.

картину. Казарми для особового складу,
як і класів для проведення занять з теорії
дресирування собак, не було. В одно
поверховому глиняному будиночку
знаходилися і кабінет начальника
школи, завалений різним непотре
бом, і підсобне приміщення для збе
рігання продуктів як для собак, так
і для особового складу. У невеличкій
кімнатці зберігалася зброя – звалені на
долівку автомати Калашникова, що валя
лися разом з магазинами до них. Постіллю

ДОВІДКА «ПУ»

– Здрастуй, Африка!
– Здрастуй, Ангола!
Обстановка у країні була складною –
тривала громадянська війна. Вночі у сто
лиці часто-густо звучали одинокі постріли
та автоматні черги. Особисто мені спалося
погано. Коли знаходишся на службі, серед
людей, то почуваєшся спокійно, упевне
но, а, залишившись наодинці, наплива
ють іноді такі хвилі суму, що не знаєш куди
себе подіти. Нарешті зрозумів: щоб якнай
швидше вирватися з полону кістлявих рук
туги за рідною землею, за дружиною й ді
тьми та друзями, треба з головою занури
тися в роботу.
Курсанти нашої школи, що знаходила
ся недалеко від передмістя Луанди – столи
ці Анголи, помітно відрізнялися один від
одного як за віком, так і за освітою. Чотири
класи закінчив всього один курсант, три
класи – 21, один клас – 22. Три курсанти
взагалі не мали ніякої освіти. Якщо першо
го дня під час занять вони були у військовій
формі, то наступного всі одягнулися у різ
ношерстний цивільний одяг. З’ясувалося,
що форму їм видали на два роки і для того,
щоб зберегти її зовнішній вигляд, корис
тувалися нею лише під час урочистостей.
У будні одягалися хто як міг. Спочатку це
було дуже незвично для мене, проте згодом
звикся. Фізично курсанти були настільки
слаборозвиненими, що собаки на перших
заняттях буквально тягали їх за собою.
Треба було щось робити. Ми звернулися за
допомогою до нашої військової місії в Лу
анді – за її підтримки отримали спортивне
знаряддя. Я продемонстрував курсантам
фізичні вправи і заявив, що вони усі пе
ред випуском із школи мають навчитися їх
виконувати. Який вигляд мали їхні облич
чя, говорити не буду.
Минали дні. Йшли тижні. Навчання
входило у запланований нами ритм. Кур
санти здружилися зі своїми чотирила
пими «учнями». І в розташуванні школи
усе більше було порядку, притаманного
військовому підрозділу. Бо те, що ми по
бачили у перші дні перебування в розта
шуванні так званої школи, мало гнітючу

для курсантів служив картон із-під ящиків
для фруктів. Кухня знаходилася поруч. Їжа
готувалася і для собак, і для курсантів. Те
пер ми вже мали намет на 50 осіб і навіть
солдатські ліжка. Навели порядок також зі
зброєю. Взялися і за дисципліну.
Несподівано з’явилися проблеми, які
у нашому військовому лексиконі мають
однозначну назву «самоволка». Вирішити
її допоміг випадок. Одного разу, повернув
шись із польових занять, у кабінеті началь
ника школи застав курсанта з побитим
обличчям? Що трапилося? З’ясувалося,
що коли він повертався із «самоволки», то
перейшов дорогу у недозволеному місці.
А в цей час мимо проїжджала поліцейська
машина. Щоб під час занять, коли від не
милосердної спеки піт заливав обличчя,
було легше, курсант постригся наголо. А в
Анголі так стрижуть злодіїв, і поліцейські
за найменшу провину їх б’ють, мовляв,
чого тут церемонитися.
Черговий по школі, котрий стояв по
руч зі мною, тихо сказав:
– Камарадо Микаїл, поліція у нас
нова, а порядок залишився старий.
Після цього випадку в мене з’явилася
ідея, і я запропонував начальнику штабу
школи з метою підтримання гігієни усім
курсантам постригтися наголо. Що і було
зроблено. З того часу із «самоволками»
було покінчено.
Навчаючи майбутніх інструкторів
службових собак, які після закінчення
школи мали отримати обов’язкове вій
ськове звання молодшого сержанта, ми
ставилися до них і вимогливо, і з розумін
ням. Адже їхня країна 500 років перебува
ла у колонізаторській неволі. За цей період
було вивезено та продано у рабство понад
5 мільйонів ангольців. У країні нарахову
валося лише 2 відсотки грамотного насе
лення. Ангольці практично були рабами.
Їх не допускали на службу в жоден держав
ний заклад. Їм заборонялося відвідувати
театри, кіно, ресторани. Так що новона
родженій на Африканському континенті
суверенній державі ми, радянські спеціа
лісти, допомагали щиро й самовіддано.

ОВСЯННИКОВ Михайло Іванович
– полковник у відставці. Наро
дився на Оренбуржі в багатодіт
ній селянській родині. Був най
молодшою дванадцятою дитиною.
Після школи з відзнакою закінчив
Ленінградське військове ветери
нарне училище, згодом Москов
ську ветеринарну академію. Свою
кар’єру в Прикордонних військах
розпочав військовим фельдшером
в Середньоазіатському прикор
донному окрузі. Згодом довелося
охороняти західні державні ру
бежі. Був у «відрядженні» в Аф
ганістані. Надавав інтернаціо
нальну допомогу прикордонникам
Анголи. Кавалер багатьох дер
жавних нагород.
З нагоди 20-річчя Прикордонних
військ України Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив пол
ковника у відставці ОВСЯННИКОВА
Михайла Івановича орденом Бог
дана Хмельницького III cтупеня.
Нині він очолює ветеранську ор
ганізацію прикордонників столич
ного Оболонського району.
На початку травня школа стала готу
ватися до випускних іспитів. Курсанти
старалися. А ми, їхні наставники, мали та
кож підтвердити, що наше перебування в
Анголі було не екскурсією далеких заоке
анських «совєтіко», а вагомим внеском у
справу підготовки військових спеціалістів
та налагодження братніх взаємовідносин
між СРСР і Анголою.
І ось позаду залишилися останні пе
реживання й останні іспити. Успішно
склавши їх, наші підлеглі отримали перші
військові звання –«молодший сержант».
Урочисте шикування відбулося на плацу
9 травня. До речі, кожне відділення зай
мало місце згідно з отриманим на іспи
тах результатом. Першим у строю стояв
сержант Жома Мануєль – працелюбний,
допитливий і високо дисциплінований. Я
рекомендував його на посаду начальника
школи. А взагалі, навіть більше як за 20
років після того, як повернувся з Анголи,
спомини настільки свіжі, що і зараз бачу
всі обличчя курсантів, і, не задумуючись,
можу розповісти про кожного з них.
Коли перші сутінки опустилися над
Луандою, нас запросили на вечерю до мі
ністра внутрішніх справ Анголи. Крім слів
глибокої вдячності від нього нам вручили
ще й цінні подарунки. Прощаючись, мі
ністр підійшов до мене;
– Камарадо Мікаїл, – сказав він, –
спасибі Вам і всім тим, кого немає з Вами
за все, що робите для нас. Благополучного
прибуття Вам на Батьківщину!
…Наш пасажирський лайнер «ИЛ-62»
вирулював на злітну смугу.
– Прощай Анголо! Ми летимо додому!
За вісім з половиною годин ми при
землилися в Шереметьєво.
– Здрастуй, Батьківщино!
– Здрастуй, моя радість, – прошепотів
я, ніжно обіймаючи дружину...
n
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СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Переозброїти аби
не стати аутсайдером

Згідно з аналітичним оглядом воєнних загроз для України, підготовленим Центром
досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР), небезпеки втягування нашої
країни у масштабний військовий конфлікт не існує. Водночас експерти відмічають
цілу низку актуальних для нашої держави ризиків і загроз, у тому числі – можливе
виникнення прикордонного конфлікту та регулярні інформаційні атаки на нашу
державу. Аби розставити всі крапки над «і» та обговорити нагальні проблеми
національної безпеки в столичному Укрінформі відбувся круглий стіл з цієї тематики.
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Офіційна назва заходу –
«Сучасні виклики і загрози вій
ськового характеру для Украї
ни. Особливості реформування
збройних сил регіону та уроки для
України». До речі, у його ході ве
лася дійсно фахова розмова щодо
можливих небезпек для нашої
держави, адже свої думки з цього

приводу висловлювали представ
ники оборонно-промислового
комплексу, Міністерства оборо
ни України, РНБО, дипломати,
прогнозисти та аналітики.
Варто відзначити, що у своєму
звіті ЦДАКР констатує, що про
блема глобальної війни справді
не стоїть на порядку денному в
найближчому майбутньому Укра
їни. Однак сьогодні заспокоюва
ти себе м’якою та сприятливою
обстановкою стає ризиковано й
небезпечно. Як зазначає дирек

тор Центру дослідження армії,
конверсії та роззброєння Вален
тин БАДРАК, останніми роками
набрали обертів небезпечні для
державності політичні рухи, які
на певному етапі можуть отри
мати підтримку ззовні. Водночас
мають місце озвучення на нео
фіційному рівні територіальних
претензій до України. До цьо
го варто додати інформаційний
вплив з боку певних держав, що
значно зріс протягом 2012 року.
До речі, однією з основних за

гроз, що відмічають фахівці цен
тру, є ризик прикордонного (регі
онального) конфлікту, який може
виникнути через свідому дестабі
лізацію ситуації в окремих регіо
нах України. Усе це відбувається
на тлі послаблення технологіч
ної та військової адекватності
України. За таких умов відста
вання Збройних Сил України та
інших військових формувань у
питаннях переозброєння й пере
оснащення перетворюється на
виклик державності. До того ж,
усі сусідні держави перебувають
у складі військово-політичних
блоків та інтенсивно розвивають
свої збройні сили. Так, основні
зусилля армій сусідніх держав
спрямовані на зміцнення про
типовітряної оборони й форму
вання щиту з опорою на бойові
літаки, зенітно-ракетні системи
і, в окремих випадках, на ракети
та військово-морські сили. За
куповуються й розробляються
системи виявлення, обробки ін
формації й ударні комплекси. Ін
тенсивно посилюється мобільна
складова – за рахунок закупівель
військово-транспортних літаків і
вертольотів. Україна, яка досі не
купує нових озброєнь (у регіоні
до таких держав належить лише
Молдова) залишається аутсай
дером у галузі переозброєння й
технічного переоснащення ЗСУ.
На тлі нарощування військової
потуги державами, котрі входять
до військово-політичних блоків,
не мати стратегії національного
переозброєння – вкрай необачно
і надзвичайно небезпечно. Серед
сучасних експертних рекомен
дацій, висловлених експертами
ЦДАКР щодо переозброєння
української армії, можна виділи
ти такі. Зокрема, слід активізува
ти реалізацію раніше оголошених
програм: розробки та закупівлі

нових ракет (багатофункціональ
ного ракетного комплексу «Сап
сан» або крилатих ракет) – зброї
стримування, яка на тривалий
час здатна компенсувати відсут
ність нових бойових літаків і сис
тем ППО та має для армії особ
ливий психологічний чинник, а
також корвету, літака Ан-70. Ви
рішення проблеми забезпечен
ня боєприпасами шляхом поєд
нання можливостей самостійної
розробки та виробництва із за
купівлями. Також потрібно при
швидшити процес ухвалення рі
шення про проведення глибокої
модернізації наявних на озбро
єнні зенітно-ракетних комплек
сів, переведення систем ППО на
сучасну цифрову елементну базу,
закупити та модернізувати парк
радіолокаційних станцій тощо.
На цілковите переконання екс
пертів ЦДАКР сьогодні також
необхідно всебічно забезпечити
всі роди військ ЗСУ новими циф
ровими засобами зв’язку, засо
бами супутникової навігації віт
чизняного виробництва, які вже
розроблені й виробляються під
приємствами України. Також слід
завершити розробку бронетран
спортера БТР-4, забезпечивши
його удосконаленим двигуном,
підвищеним протимінним захис
том, після чого почати його за
купівлі для армії. Потрібно також
модернізувати вертольоти Мі-24,
Мі-8 для потреб наших збройних
сил та активізувати розгортання
Сил спеціальних операцій.
Отож, за словами Валентина
БАДРАКА, якщо в Україні не по
стане нова ідеологія закупівель
сучасних систем озброєнь для
ЗСУ, в найближчі 4-5 років дер
жава буде глибоко відсталою у
військовому плані, а ризики ви
користання застарілої військової
машини зростуть у рази.
n

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
Народний депутат України, ексміністр оборони України Олександр
КУЗЬМУК:
– Сьогодні нам необхідно орієнтуватися на ймовірного противника з
урахуванням воєнно-політичних реалій.
Єдиною серйозною потенційною воєнною загрозою для України можна вважати прикордонний збройний конфлікт
з однією із сусідніх держав. А тут стан
справ поки що не дає приводу для паніки.
Найближчі сусіди України (крім РФ), незважаючи на суттєві успіхи в реформуванні своїх збройних сил, за
воєнним потенціалом поки що залишаються в одній ваговій категорії з нашою державою (якщо не брати до уваги їхні можливості
щодо підтримки з боку союзників по військово-політичних блоках).
Військові експерти справедливо вказують на низку небезпечних явищ в інформаційній сфері. У зв’язку з цим хочу нагадати слова видатного військового теоретика Клаузевіца:
панування над великою державою можна добитися лише шляхом її політичного розшарування. Це підтверджують всі без
виключення збройні конфлікти останніх десятиліть (Югославія, Ірак, Афганістан, Єгипет, Туніс, Лівія, Сирія та ін.). Нам
необхідно докласти величезних зусиль для запобігання такому
розшаруванню в Україні. Інакше неминучим буде втручання
зовнішніх сил – спочатку беззбройне, а потім із застосуванням
силового тиску.
Водночас Україна не ставила і не ставить перед собою завдання зрівнятися у воєнній могутності з найпотужнішими державами світу. Виходячи з принципу оборонної достатності, ми
маємо орієнтуватися на певну категорію можливих супротивників та на відповідний спектр можливих воєнних загроз.
Думаю, що треба починати з малого – створити прообраз
майбутніх Збройних Сил за європейськими стандартами, а потім нарощувати його відповідно до зростання економічних можливостей держави. Вважається, що таким прообразом мають
бути Сили швидкого реагування. Але пріоритетом залишається
також протиповітряна оборона військ і об’єктів.

Заступник директора з розвитку
інформаційно-консалтингового агентства
«Defense express» Валерій РЯБИХ (агентство брало участь у розробці аналітичного
дослідження ЦДАКР. – Авт.):
– Хотів би окремо зупинитися на сучасних викликах і загрозах Україні в інформаційній сфері. Сьогодні наша держава все частіше стає об’єктом інформаційних атак.
Це обумовлено тим, що за сучасних умов глобальної інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції головною ареною зіткнення
національних інтересів держав стає інформаційний простір. Так, сучасні інформаційні технології дають змогу
досягти реалізації власних інтересів без застосування сили. Аналіз
результатів моніторингу ЗМІ свідчить про те, що у даний час у світовому інформаційному просторі із загальної кількості матеріалів
про Україну лише 20-25% мають позитивний характер, 15-20% –
нейтральний, близько 60% – негативний. До найбільших загроз для
України також належать активне інформаційне втручання сусідніх
держав у створення умов для впливу на рішення української влади та
масштабна інформаційно-ідеологічна обробка населення.
Особливістю сучасної технології є, скажімо, книжковий вплив,
який останнім часом все більше застосовується. Для прикладу: у декількох сусідніх державах останніми роками опубліковано низку книжок, в сюжет яких покладено військовий конфлікт з Україною.
Проте найуразливішою сферою ми вважаємо військово-технічне
співробітництво. Зокрема, іноземні ЗМІ протягом незалежності
України неодноразово обвинувачували Україну в незаконних поставках озброєнь, при цьому жодного разу це не робилося офіційно. Водночас експертами відмічається не лише збільшення кількості подібних
інформаційних атак, а їх системний характер на фоні зростання
якості їх підготовки та координації. Отож, на наш погляд, можливим варіантом протидії таким проявам могло б стати створення
окремого постійно діючого органу, який відповідав би за моніторинг і
прогнозування розвитку зовнішніх та внутрішніх інформаційних загроз, а також за здійснення координації дій у цій сфері інших органів
виконавчої влади України.

Директор
Департаменту
розробки і закупівель озброєння
та техніки Міністерства оборони
України Андрій
АРТЮШЕНКО:
–
Минулого
року вперше в історії України було
ухвалено Державну
цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на 2012–2017
роки, що дозволить не лише переоснастити
Збройні Сили України новим та модернізованим озброєнням і військовою технікою,
а й підготувати потужності підприємств
оборонно-промислового комплексу для виробництва озброєння й військової техніки.
Вартість реалізації проекту становить
16,791 мільярда гривень.
Хочу відзначити, що всі питання, про
які йдеться в аналітичній роботі ЦДАКР, не
ігноруються, ми ведемо цілеспрямовану та
систематичну роботу за всіма цими напрямками. Безперечно, найбільш нагальна проблема з реалізації завдань переозброєння – це обмежене фінансування. Однак це пояснюється
важкою економічною ситуацією в країні. При
цьому відповідно до Указу Президента України, в країні вже здійснено реструктуризацію
оборонно-промислового комплексу України
та створено Державний концерн «Укроборонпром». Це також надає упевненості, що
питання модернізації, розробки та закупівлі
нових зразків озброєнь для українського війська вийдуть на новий, більш якісний рівень.
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13:20 «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ ОПІВДНІ»

14:55 «ГРОЗОВІ ВОРОТА»

22:00 «МУМІЯ-3»

00:15 «ПОЦІЛУНОК ДРАКОНА»

ПЕРШИЙ

ICTV

УКРАЇНА

НТН

Фільм розповідає про долю декількох поколінь мешканців села
Зелений Діл. Широка панорама
подій картини охоплює величезний історичний період — з часів
становлення Радянської влади
до середини ХХ сторіччя.

Роту старшого лейтенанта Дороніна відряджено на Північний
Кавказ. Командир полку доручає
Дороніну оборону перевалу
Грозові ворота. Є інформація, що
туди стягуються сили бойовиків.
Вони готуються завдати удару.

Зачарований чаклункою, безжалісний китайський імператордракон повинен існувати у забутті. Однак Алекс О`Коннелл
випадково будить володаря від
чарівного сну і тепер вимушений
шукати допомогу.

Інспектор секретної поліції Лю
Жіан прилітає з Шанхаю до Парижа, щоб допомогти французькому детективу Жан-П'єру Рішару розслідувати діяльність китайського мафіозі. Несподівано
Рішар убиває підозрюваного.

ПЕРШИЙ
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою

додому
Огляд преси
Гiгабайт
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Х/ф «Чаклунка»
Пiдсумки тижня
221. Екстрений
виклик. Тиждень
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф-кухар країни
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15
09.00
09.35

13.05, 15.20, 18.45, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
13.10 Енергоблок
13.20 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»

14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 **

ІНТЕР
05.40 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Зникла iмперiя»
11.20 Х/ф «Кохати не

12.00
13.35
14.30

Новини

15.10 Euronews
15.15 Наука
15.25 I. Попович.

«Трембiтар
української душi»
16.00 Х/ф «Вiчний поклик»
18.30 Агро-News
19.00 Сiльрада
19.20, 21.30 Криве
дзеркало
20.55 Офiцiйна хронiка
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
01.30 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

16.15
18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25
02.20
02.50
03.35

можна забути»
Новини
Слiдство вели...
Фестиваль гумору
«Юрмала»
Чекай на мене
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом»
Подробицi
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Д/ф «Друге пришестя
Ванги»
Подробицi
Д/с «Жадiбнiсть»
Д/ф «Друге пришестя
Ванги»

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

12.10

13.55
15.00
16.00
16.45
17.10
19.30
20.15
22.45
23.50
00.05
01.05
01.50
02.40
03.25
04.15
05.00

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Т/с «Завтра буде
завтра»
Грошi
ТСН
Незабутні
Простошоу
Грошi
ТСН
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Незабутні

ICTV
05.50 Служба розшуку дiтей

06.00 Свiтанок
07.00 Дiловi факти

СТБ
05.35 Чужi помилки.
Згадати все

НОВИЙ
05.10 Т/с «Як сказав Джим»
05.55, 06.40 Очевидець.

06.20 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда

06.35, 07.10, 07.40, 08.45

07.10 Т/с «Леся+Рома»
09.50

07.40 Дiловi факти
07.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Х/ф «О, везунчик!»
12.15 Т/с «Прокурорська

11.40
16.00
18.00
18.20
20.00

перевiрка»

21.00
22.00
22.25
23.20
00.25
01.20

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи

13.10 Т/с «Бомбило»
14.55 Х/ф «Грозовi

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

ворота»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.05 Т/с «Балада про
бомбера»

22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

23.15 Свобода слова
01.20 Надзвичайнi новини
02.10 ПроЦiкаве
02.40 Свобода слова

про зiрок
Х/ф «Роза вiтрiв
прощальних»
МайстерШеф
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Акселератка»

02.50 Найкраще на ТБ
02.55 Нiчний ефiр

04.25 Свiтанок

Шокуюче
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.55
09.00
11.40
13.20
13.25
14.35
14.45
14.50
15.45
15.50
16.50
17.55
19.25
19.50
20.50
21.55
23.00
00.00
01.15
01.25
02.10
02.50
02.55
03.25
04.20
04.45

Репортер
Х/ф «П'ятий
елемент»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Школа»
Де ти, Україно?
Райськi сади гетьмана
Сагайдачного
Solo-mea

НТН
06.30 Х/ф «Акцiя»
08.05 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.55 Т/с «Павутиння-6»
14.55 Т/с «Слiпий-3»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45, 02.00, 04.10

19.30
21.45
22.45
00.15
02.30
04.45
05.15

Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Поцiлунок
дракона»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.55 У ТЕТа тато!
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35 Даєш, молодь!
15.35, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.25 Богиня шопiнгу
19.50, 22.25 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Дурнів+1
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50 Т/с «Слiд»
10.00, 12.00 Т/с «Ви
замовляли вбивство»

15.35, 03.00 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.45 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Кордон слiдчого
Савельєва»

22.00 Х/ф «Мумiя-3.

Гробниця Iмператора
драконiв»
00.10 Т/с «У полi зору»
02.30 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ
08.10, 18.00 Чемпiонат
Iспанiї. «Барселона» –
«Севiлья»
10.20 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
10.50 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» – «Сьєна»
14.45 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
15.50 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – «Астон
Вiлла»
17.50 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

20.00, 01.15, 04.15
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
21.05, 02.15 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
21.55 Чемпiонат Англiї.
«Вест Хем» –
«Тоттенхем»
00.00, 03.15 Чемпiонат
Англiї. Огляд туру
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06:10 «ПОДВИГ ОДЕСИ»

23:20 «НЕВИДИМИЙ БІК»

01:15 «АЛЬОШИНЕ КОХАННЯ»

01:25 «ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ»

НТН

ICTV

СТБ

ІНТЕР

Коли до Одеси підійшли фашистські війська, радянське
командування ухвалило рішення про оборону міста. Однак
після героїчної, але безуспішною оборони Одесу було вирішено здати...

Благополучна біла сім'я бере
до себе товстого безграмотного бездомного чорного підлітка й усіма силами допомагає йому стати спортивною
зіркою, а також вступити до
університету.

Головна роль у цьому фільмі просто створена для Леоніда Бикова.
Колектив бурильників спільно
виховує молодого хлопцяневдаху. За що він не візьметься,
все виходить не так, як слід. Ну як
же такого не повчити!

Джеймс Данн, снайпер морської
піхоти, відмовився вистрілити у
хлопчиська і випадково убив
сержанта, який змушував його
це зробити. Данна засудили до
страти, але з в'язниці його викрали...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Смiх з доставкою

05.40 Т/с «Говорить

додому
Огляд преси
Будмайданчик
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Х/ф «Чаклунка»

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15
09.00, 21.00, 05.35

Пiдсумки дня
09.20, 20.55 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 Хай щастить

13.35, 15.20, 18.30, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
13.45 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»

15.00, 18.20, 01.20, 02.00

Новини
15.10 Euronews
15.15 Наука
15.25 I. Попович.
«Трембiтар
української душi»
16.05 Х/ф «Вiчний поклик»
18.45 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19.25 Криве дзеркало
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Чоловiча
робота-2»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
01.30 Про головне
02.10 ТелеАкадемiя

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.15
14.05
15.00
16.00
18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25
01.25
02.55
03.25
04.15

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом»
Подробицi
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Д/ф «Дивна справа.
Распутiн. Сповiдь
занепалого янгола»
Х/ф «Особливо
небезпечний
злочинець»
Подробицi
Д/с «Жадiбнiсть»
Д/ф «Дивна справа.
Распутiн. Сповiдь
занепалого янгола»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25
12.25
14.55
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
22.45
23.50
00.05
01.05
01.50
02.40
03.25
03.40
04.25
05.10

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Т/с «Завтра буде
завтра»
Сiмейнi мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Т/с «Завтра буде
завтра»
Українськi сенсацiї
ТСН
Незабутні
Простошоу
Українськi сенсацiї
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
ТСН
Незабутні
Сiмейнi мелодрами
ТСН

05.30
05.55
06.55
07.10
07.40
07.50
08.45
09.15
10.10
12.05
12.35
12.45
13.00
13.45
14.45
16.45
18.45
19.20
20.05
22.10
23.20
01.40
02.30
04.00
04.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Кодекс честi»
Факти. День
Т/с «Кодекс честi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Балада про
бомбера»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Балада про
бомбера»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Невидимий бік»
Надзвичайнi новини
Х/ф «О, везунчик!»
ПроЦiкаве
Свiтанок

НОВИЙ

05.25 Чужi помилки. Свята
06.10
08.00
09.40
10.40
12.50
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00

правда
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Нянiмонстри
Х/ф «Бажання»
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
У слідчому відділі
прокуратури працює спеціальний
консультант Роман Фрейдін,
психолог за освітою. Його поява
обумовлена необхідністю застосування нетрадиційних методів
боротьби зі злочинністю...

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо
дiтей

00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.15 Х/ф «Альошине
кохання»
02.45 Нiчний ефiр

НТН

05.10 Т/с «Як сказав Джим» 06.10 Х/ф «Подвиг Одеси»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
05.55, 06.40 Очевидець.
09.00 Кримiнальнi справи
Шокуюче
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Вiдчинiть,
Пiдйом
мiлiцiя!»
07.30, 08.30, 19.00, 00.50
12.15 Т/с «Повернення
09.00
10.05
11.05
13.20
13.25
14.35
14.45
14.50
15.45
15.50
16.50
17.55
19.25
19.50
20.45
21.50
23.00
00.00
01.10
01.20
02.05
02.45
03.15
04.05
04.20
04.35

Репортер
Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Т/с «Школа»
Українцi. Вiра
Скiфи (свiдчення та
версiї)
Скiфи
Ах, не говорiть менi
про кохання...

Турецького»
14.55, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Навiгатор»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Хронiка
затемнення»
02.15 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
04.20 Речовий доказ
ТЕТ

07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35, 20.30 Даєш, молодь!
15.35, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.50, 22.25 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для
Ю-туба

УКРАЇНА

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.15 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»

12.00, 04.20 Нехай говорять
15.35, 03.00 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.45 Говорить
Україна

22.00 Т/с «Подружжя»
00.00 Т/с «Грiмм»
00.50 Х/ф «Мумiя-3.

Гробниця Iмператора
драконiв»
ФУТБОЛ

10.20 Чемпiонат Англiї.
«Вест Хем» –
«Тоттенхем»

12.15, 00.20, 05.00

Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
12.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» –
«Еспаньол»
14.40, 03.15 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
17.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Депортиво» –
«Реал»
19.00 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
19.55 Кубок Нiмеччини.
«Майнц» –
«Фрайбург»
21.55 Кубок Нiмеччини.
«Кiкерс Оффенбах» –
«Вольфсбург»
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06:05 «ЗЕЛЕНИЙ ФУРГОН»

23:20 «КОРОЛЬ ГОВОРИТЬ!»

00:15 «КІНЕЦЬ СВІТУ. НАДНОВА»

01:55 «ПОМСТА — МИСТЕЦТВО»

НТН

ICTV

НТН

ІНТЕР

Колишній форвард гімназійної
футбольної команди стає начальником одеського повітового відділення міліції — бореться із самогонниками, конокрадами та іншою нечистю...

Георг VI після того, як його брат
зрікається престолу, неохоче
погоджується сісти на трон.
Змучений заїканням і сумнівами
щодо своїх здібностей керувати
країною, Георг звертається за
допомогою до логопеда...

Зірка у сусідній галактиці, зійшовши з орбіти, прямує у бік
Землі. Один астрофізик складає
відчайдушний план захисту
Землі від руйнівного зіткнення,
яке може призвести до загибелі
всієї планети...

Авантюрний бойовик з елементами комедії. Дія фільму розгортається у наші дні. Міцно закручений сюжет, заснований на
реальних подіях, додає картині
достовірності та викликає безумовний інтерес глядача.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 23.10, 01.10
Спорт

06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою

додому
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
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, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.05 Околиця
09.30, 03.30 Уряд на зв'язку
з громадянами
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва.Три
вокзали»

12.30, 15.20, 18.45, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
12.50 Книга.ua
13.10 Українська пiсня
13.45 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»

15.00, 18.20, 01.20, 02.20
** Новини

15.10 Euronews
15.15 Наука
15.25 Культ особистостi
15.45 Х/ф «Вiчний поклик»
19.05, 21.25 Криве
дзеркало

20.50 Лото «Мегалот»
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Чоловiча
робота-2»
00.15 Вiд першої
особи
00.40 Помiж рядками
01.45 Про головне
02.30 ТелеАкадемiя

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
11.05
12.00
12.15
14.05
15.00
16.00
18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25
01.05
01.55
03.30
04.00
04.45

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом»
Подробицi
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Парк автомобiльного
перiоду
Д/ф «Дивна справа.
Морськi розбiйники»
Х/ф «Помста –
мистецтво»
Подробицi
Д/с «Жадiбнiсть»
Д/ф «Дивна справа.
Морськi розбiйники»

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

12.25
14.55
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
22.45
23.50
00.05
01.05
01.50
02.40
03.25
03.40
04.25
05.10

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Т/с «Завтра буде
завтра»
Сiмейнi мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Т/с «Завтра буде
завтра»
Табу з Миколою
Вереснем
ТСН
Незабутні
Простошоу
Табу з Миколою
Вереснем
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
ТСН
Незабутні
Сiмейнi мелодрами
ТСН

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

12.10
12.35
12.45
13.00
13.40
14.45
16.45
18.45
19.20
20.05
22.10
23.20
01.30
02.20
04.25

лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Кодекс честi»
Факти. День
Т/с «Кодекс честi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Балада про
бомбера»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Балада про
бомбера»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Король
говорить!»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Невидимий бік»
Свiтанок

СТБ
06.15 Чужi помилки.

07.00
08.55
10.40
11.40
13.20
16.00
18.00
18.20

Таємниця старої
цiлительки
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Перемогти рак
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
МайстерШеф-2
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
00.15
01.15
02.30

екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Дорослi дiти»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55, 06.40 Очевидець.
Шокуюче

06.35, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.55
Репортер

09.00, 19.50 Т/с «Щоденник
10.00
11.00
13.15
13.20
14.30
14.50
14.55
15.45
15.50
16.50
17.55
19.25
20.45
21.50
23.00
00.00
01.10
01.20
02.05
02.50
02.55
03.20
04.25
04.50

лiкаря Зайцевої»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Школа»
Українцi. Любов
Моя адреса –
Соловки
Усмiшник

НТН
06.05 Х/ф «Зелений
фургон»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя!»
12.20 Т/с «Повернення
Турецького»
14.55, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Навiгатор»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Кiнець свiту.
Наднова»
02.20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
04.30 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»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35 Даєш, молодь!
15.35, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.50, 22.25 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.15 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»

12.00, 04.25 Нехай говорять
14.40 Т/с «Подружжя»
15.40, 03.00 Щиросерде
зiзнання

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

21.00 Т/с «Слiд. Краса
вимагає жертв»

00.00 Т/с «Грiмм»
00.50 Т/с «У полi зору»
02.15 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ
08.10 Найкращi матчi ЧУ.
«Металург» (З) –
«Динамо»
10.20 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – «Астон
Вiлла»
13.15 Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» – «Малага»
15.10, 03.25 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
16.00 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» – «Сьєна»
18.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
18.45 Чемпiонат Англiї.
«Вест Хем» –
«Тоттенхем»
20.45 Один на один з
Гамулою
21.25 Кубок Нiмеччини.
«Баварiя» –
«Борусiя» (Д)
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06:15 «ГУ-ГА»

13:15 «ПАСТКА»

01:25 «КІСТКИ»

НТН

ICTV

ІНТЕР

Батальйон штрафників часів
Великої Вітчизняної розплачується за помилки штабних
стратегів. Ризикуючи власним
життям, породження сталінського режиму щодня проливає свою
кров...

Клим Воронов підробляє картини відомих художників і продає.
Він дізнається про вбивство
свого друга і розуміє, що став
винуватцем його загибелі. Клим
опиняється у пастці, з якої практично неможливо вибратися.

Кобб — злодій, який краде секрети з глибин підсвідомості під
час сну. Такі здібності Кобба
зробили його цінним гравцем у
світі шпигунства, але вони ж і
позбавили його всього того, що
він коли-небудь любив...

Кілька підлітків купують дім, у
якому сталося вбивство. Але в
будинку з'являється примара
убитого чоловіка, який втілюється у чорну собаку з червоними
очима. Дух прагне помсти за
свою смерть.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 23.10, 01.10

05.40 Т/с «Говорить

06.20
06.25
06.30

23:15 «ПОЧАТОК»

НТН

Спорт
Рецепти здоров'я
АгроЕра
Смiх з доставкою
додому
Огляд преси
Будмайданчик
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Х/ф «Чаклунка»

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15
09.00, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.15, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.20 Караоке для дорослих
10.10, 04.05 Т/с «Маруся»
11.40 Т/с «Москва.Три
вокзали»
12.30 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»

14.45, 16.30, 18.45, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
14.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт
16.40, 01.45 Про головне
17.10 Х/ф «Вiчний поклик»
18.20, 01.20 ** Новини
19.05 Криве дзеркало
21.30 Досвiд
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Чоловiча
робота-2»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
02.15 ТелеАкадемiя
03.15 Секрети успiху

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.15
14.05
15.00
16.00
18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25
01.25
02.55
03.25
04.15

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом»
Подробицi
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Д/ф «Дивна справа.
Смертельна маска»
Х/ф «Кiстки»
Подробицi
Д/ф «Мiф про
Распутiна або Суто
англiйське вбивство»
Д/ф «Дивна справа.
Смертельна маска»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.25
12.25
14.55
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
22.45
23.55
00.10
01.05
01.50
03.10
04.40
05.25

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
Т/с «Завтра буде
завтра»
Сiмейнi мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Завтра буде
завтра»
Моя хата скраю
ТСН
Незабутні
Простошоу
Х/ф «Липучка»
Х/ф «Дика штучка»
Сiмейнi мелодрами
Незабутні

05.15
05.40
06.45
06.55
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
12.15
12.35
12.45
13.00
13.40
14.45
16.50
18.45
19.20
20.05
22.10
23.15
01.55
02.45
04.40

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Кодекс честi»
Факти. День
Т/с «Кодекс честi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Балада про
бомбера»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Балада про
бомбера»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Початок»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Король
говорить!»
Свiтанок

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки.
06.25
08.15
10.00
11.00

Втрачене немовля
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Вижити та подолати
Х/ф «Молода
дружина»
Маша віддано чекала свого хлопця з армії. А він
приїхав у рідне
село з іншою...
І вирішила тоді
Маша назло всім
і собі вийти заміж
за молодого
вдівця із сусіднього села. Але
не врахувала, що
жити без кохання
нелегко...

13.00
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.15
01.10
02.55

МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Золото»
Нiчний ефiр

05.10 Т/с «Як сказав Джим»
05.55, 06.40 Очевидець.
Шокуюче

06.35, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.55
09.00
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.50
15.45
15.50
16.50
17.55
19.25
19.50
20.45
21.50
23.00
00.00
01.10
01.20
02.05
02.50
02.55
03.25
03.40
04.20
04.45

Репортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Школа»
С. Параджанов.
Вiдкладена прем'єра
Драма на двi дiї
Моя адреса –
Соловки
Сумний П'єро

НТН

УКРАЇНА

06.15 Х/ф «Гу-га»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45,
01.55, 04.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Вiдчинiть,

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.15, 21.00

12.20 Т/с «Повернення

12.00, 04.25 Нехай говорять
14.40, 23.00 Т/с

мiлiцiя!»

Турецького»

13.15 Х/ф «Пастка»
14.55, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Навiгатор»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
02.25
04.35
ТЕТ

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Патруль
вимiрiв»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Речовий доказ

09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35 Даєш, молодь!
15.35, 01.25 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20, 21.35 Одна за всiх
19.50, 22.25 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.25 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
«Подружжя»

15.40, 03.00 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить
Україна
Д/с «1941»
Т/с «Грiмм»
Т/с «У полi зору»
Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ

22.00
00.00
00.50
02.15

07.00, 04.30 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру

08.10 Найкращi матчi ЧУ.
«Шахтар» –
«Говерла»
10.20, 18.30 Кубок
Нiмеччини. «Баварiя» –
«Борусiя» (Д)
13.00 Чемпiонат Францiї.
«Бордо» – «Брест»
15.00 Один на один з
Гамулою
16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Реал» – МЮ
18.00 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
20.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Сарагоса» –
«Валенсiя»
22.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Севiлья»

10

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 7, 22 лютого 2013 року
П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

22:00 «ЛИПУЧКА»

23:50 «ЗАЛІЗНА ЛЕДІ»

23:50 «ДИКА ШТУЧКА»

01:45 «СУЇНІ ТОДД, ДЕМОН-ПЕРУКАР З ФЛІТ-СТРІТ»

1+1

ICTV

1+1

ІНТЕР

Молодий та відважний чоловік
опиняється у банку між двома
бандами грабіжників і відчайдушно та героїчно намагається захистити касирку, у яку він
таємно закоханий.

Події цієї драматичної картини
розгортаються у 1982 році. Саме
тоді, напередодні Фолклендської війни, прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер
намагалася врятувати свою
кар'єру...

Віктор Мейнард, літній самотній
кілер, живе разом зі своєю суворою матір'ю. Одного разу його
професійна діяльність і репутація опиняються під загрозою: він
дарує життя одній з можливих
жертв, жінці на ймення Роуз.

Колись у Лондоні жив наївний
цирульник Бенджамін Баркер.
Він був одружений з чарівною
жінкою. На його біду, вроду його
дружини також оцінив хтивий
суддя — і відправив Баркера на
довічну каторгу...

ПЕРШИЙ
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою

ІНТЕР
05.40 Т/с «Говорить

додому
07.15 Огляд преси
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 Пiдсумки дня

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

09.15, 12.55, 15.10
Офiцiйна хронiка

09.25, 05.10 Д/ф
«Корюкiвська
трагедiя. Злочин
проти людяностi»
10.15, 03.55 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.00 Концертна програма

13.00, 15.15, 17.55, 21.10,
03.45 Дiловий свiт
13.10 Надвечiр'я
13.40 Адреналiн
15.00, 01.20 ** Новини
15.20 Криве дзеркало
16.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт
18.15 М. Поплавський «Шоу
продовжується»
18.55 Футбол. Прем'єр-лiга
«Шахтар» (Донецьк) –
«Волинь» (Луцьк)
21.15 Концерт
iнструментальної
музики
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Х/ф «Чоловiча
робота-2»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Твiй голос

11.05
12.00
12.15
14.05
15.00
16.00
18.00
18.10

20.00
20.30
00.00
01.45

03.35
04.05

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «По гарячих
слiдах-2»
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом-2.
Повернення Сандри»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Аналiзуючи
те...»
Х/ф «Суїннi Тодд,
демон-перукар із
Флiт-стрiт»
Подробицi
Х/ф «Аналiзуючи
те...»

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

ТСН

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей

Снiданок з 1+1

05.25 Факти

ТСН

05.55 Свiтанок

07.05 Х/ф «Сiмейний дiм»

06.55 Дiловi факти

М/ф «Бернард»

17.50 Вiкна-Новини

07.05 Т/с «Леся+Рома»

18.00 Х/ф «Сiмейний дiм»

Снiданок з 1+1

07.40 Дiловi факти

20.05 Моя правда

ТСН

07.50 Стоп-10

22.00 Вiкна-Новини

Снiданок з 1+1

08.45 Факти. Ранок

ТСН

22.25 Моя правда

09.15 Надзвичайнi новини

Снiданок з 1+1

00.15 Х/ф «Молода

10.10 Т/с «Вулицi розбитих

Шiсть кадрiв

лiхтарiв»

Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
завтра»

19.30
20.15
22.00
23.50
01.50

лiта»

Снiданок з 1+1

12.25 Т/с «Завтра буде
14.55
15.55
16.45
17.10

СТБ
05.25 Х/ф «КостяНiка. Час

Сiмейнi мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН

лiкаря Зайцевої»

10.00, 15.50 Т/с

Керівник устано-

12.45 Факти. День

ви Куку (Кущове

13.00 Т/с «Кодекс честi»

управління ку-

13.50 Т/с «Прокурорська

рортними установами), віртуоз-

15.00 Т/с «Балада про

бюрократ Пєту-

бомбера»

хов, потрапляє у

16.55 Т/с «Вулицi розбитих

делікатне стано-

лiхтарiв»

Вечiрнiй квартал
Х/ф «Липучка»

шись від нарече-

Х/ф «Дика штучка»

19.20 Надзвичайнi новини

ної після триден-

Х/ф «Серед бiлого
дня»

20.05 Х/ф «Непереможний»

ної відсутності,

23.50 Х/ф «Залiзна ледi»

він з`ясовує, що

01.35 Надзвичайнi новини

його «похова-

02.25 Х/ф «Початок»

живу»

05.05 ТСН

11.00
13.20
13.25
14.35
14.45
14.50
15.45
16.50
17.55
19.25
20.45
21.50
23.00
00.00

вище: повернув-

18.45 Факти. Вечiр

03.15 Х/ф «Шкiра, в якiй я

07.30, 08.30, 19.00, 00.50
Репортер

того свiту»

перевiрка»

Пiдйом

09.00, 19.50 Т/с «Щоденник

02.10 Х/ф «Наречений з

українськи

Шокуюче

06.35, 07.10, 07.40, 08.45

дружина»

12.10 Анекдоти по-

НОВИЙ
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55, 06.40 Очевидець.

ли»...

04.45 Свiтанок

02.55 Нiчний ефiр

01.10
01.20
02.00
02.45
03.15
04.15
04.30
04.50

«Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Спортрепортер
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Т/с «Школа»
Семеренки
Перетворення
Я на свiтi такий один
Швидкоплинний сон

НТН
05.50 Х/ф «Кримiнальний
талант»

08.30, 16.45, 19.00, 02.50

УКРАЇНА
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.15 Т/с
«Слiд»

Свiдок

10.00 Т/с «Кордон слiдчого

09.00 Т/с «Полювання на

Савельєва»

iзюбра»

12.00, 04.40 Нехай говорять
14.40 Т/с «Подружжя»
15.40 Щиросерде зiзнання
16.00, 03.50 Критична точка
знищити. Операцiя
«Китайська скринька» 18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Церемонiя вручення
23.10 Х/ф «Небезпечна
14.45 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Навiгатор»
19.30 Т/с «Наказано

01.00
03.20
04.45
05.15
05.35

комбiнацiя»
Х/ф «Весiлля»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
09.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.55 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35, 19.25 Даєш, молодь!
15.35, 01.25 Вайфайтери
16.15 Чортiвня щодня
17.15 10 крокiв до кохання
18.20 Одна за всiх
20.30 Вiталька
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця
23.00 Бабуни & дiдуни-2
00.00 Т/с «Реальна кров»
01.00 Дурнів+1
01.50 Бабуни & дiдуни

Народної премiї
«Телезiрка»
22.10 Т/с «Мент у законi»
01.50 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
02.45 Ласкаво просимо

ФУТБОЛ
08.10 Найкращi матчi ЧУ.
«Металург» (З) –
«Металiст»
10.20 Чемпiонат Iспанiї.
«Сарагоса» –
«Валенсiя»
12.15 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
13.15 Кубок Нiмеччини.
«Баварiя» –
«Борусiя» (Д)
15.10, 00.25 Futbol Mundial
16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Борусiя»
(Д)
18.00, 20.55 Футбол live
18.55 ЧУ. «Шахтар» –
«Волинь»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Айнтрахт» –
«Борусiя» (М)
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16:10 «КАРАТЕ-ПАЦАН»

21:30 «ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН»

22:00 «БЛЕЙД-2»

22:10 «СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Дре Паркер разом із матір'ю
переїжджають із Детройта у незнайомий Пекін, не знаючи мови
і місцевих традицій. Тут він стикається з бандою хуліганів на
чолі з Ченом, який володіє кунгфу. Однак Дре приймає виклик!

Дружину і дочку Клайда Шелтона
вбивають під час пограбування
будинку. Коли злочинців знаходять, справу доручають помічнику прокурора Райсу, який змушений укласти угоду з одним із
убивць...

Світ вампірів дізнався про появу
нової раси суперупирів! Це стає
причиною того, що легендарний
Блейд і його вчитель Вістлер
об'єднуються зі своїми кревними
ворогами — елітним загоном
вампірів-воїнів.

Вілл Шоу — молодий американець, трейдер із Волл-стріт. Він
мріяв провести відпустку інакше,
але, підкорившись волі рідних,
їде з родиною до Іспанії. Ніхто
навіть не уявляв, яким жахом
обернеться ця поїздка.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.10 Клуб гумору
07.30 Фiльм-концерт

05.50 Шустер Live
09.00 Орел i решка
10.00 Смачне

«В. Леонтьєв. Час
летить, неначе
вершник»
09.05 Школа юного
суперагента
09.50 Досвiд
11.15 Х/ф «Мiраж»
14.55, 16.45 Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка
переслiдування
15.50 В гостях у Д. Гордона
18.00 20-рiччя Асоцiацiї
автомобiлiстiв
України
19.05 Золотий гусак
19.40 Мелодiя двох сердець
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25, 01.30 Кабмiн: подiя
тижня
21.40 Без цензури
22.10 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.05 Ера здоров'я
23.35 Кiно в деталях
00.25 Смiх з доставкою
додому
01.40 Нащадки
02.45 ТелеАкадемiя
03.45 Д/ф «Черчiль,
майстер гри»
05.25 Надвечiр'я

11.00
12.55
17.05
20.00
20.25

22.20

00.20

побачення
Вечiрнiй Київ
Т/с «Танки бруду не
бояться»
Фестиваль гумору
«Юрмала»
Подробицi
Фестиваль
гумору «Юрмала –
2012»
Церемонiя
нагородження
«Viva! Найкрасивiшi2012»
Х/ф «Найкращий
друг»
Роки минають,
Еббі вже за тридцять, але ні чоловіка, ні дитини,
про яку вона так
мріє, у неї немає.
Правда, є справжній друг Роберт.
Але, на жаль, він
гей. Однак одного разу вони так
напилися, що...
сталося несподіване.

02.15 Х/ф «О, щасливчик»
05.05 Подробицi

1+1

ICTV

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Мiя та
08.00
09.00
10.10
10.35
11.00
12.00
12.35
14.45

мiльйонер»
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-4.
В'єтнам
М/ф «Бернард»
Х/ф «Остання пiсня»
Х/ф «Джордж iз
джунглiв»
Теорію Дарвіна
можна викинути
на смітник – тільки справжнє кохання здатне зробити з мавпи людину! Джорджу
непогано жилося
у джунглях серед
макак, бабуїнів і
горил, поки він не
зустрів прекрасну
Урсулу і не вирушив за нею просто до Сан-Франциско...

16.40
18.30
19.30
20.00
22.10
00.00
02.15
03.45
05.20

Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-2
ТСН
Х/ф «Паралельнi
свiти»
Х/ф «Серед бiлого
дня»
Х/ф «Шкiра, в якiй я
живу»
Х/ф «Мiя та
мiльйонер»
Х/ф «Паралельнi
свiти»
ТСН

СТБ

05.20
05.50
06.45
07.15
09.20
09.40
10.50
11.45
12.45
13.10
16.50
17.50
18.45
19.00
21.30

Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Залiзна ледi»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Дивитися всiм!
За кермом
Х/ф «Непереможний»
Несекретнi файли
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Мiсто злодiїв»
Х/ф «Законослухняний
громадянин»
23.30 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку-2. Кривавi
грошi Техасу»
П’ятеро хлопців
вирішують пограбувати банк у
Мексиці. Вони
ще не зрушили з
місця, а поліція
вже сиділа у них
на хвості, розшукуючи їхнього
спільника Лютера, який щойно
втік з-під варти. З
ним у хлопців була призначена
зустріч...

00.55 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку-3. Дочка
ката»
02.25 Х/ф «Падiння»
04.50 Свiтанок

НОВИЙ

05.15 Нашi улюбленi
06.25
07.50
08.50
09.50
11.45
15.15
19.00

мультфiльми
Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
Караоке на
Майданi
Їмо вдома
Хата на тата
Моя правда
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Кров не вода»
Аня звикла самостійно досягати
всього у житті. А
її сестра Маша з
дитинства була
улюбленицею
батьків, які виконували будь-яку
її примху. Несподівано з’являється справжній
батько Ані. Але
радість дівчини
триває недовго...

22.35 Детектор
брехнi-3

23.30 Зiркове життя. Нянiмонстри
00.30 Х/ф «Суєта суєт»
02.00 Х/ф «Бережiть
чоловiкiв»
03.15 Нiчний ефiр

05.35 Т/с «Тру Джексон»
06.40 Т/с «Ластiвчине
08.00
09.00
09.35
10.00
10.55
12.25
13.25
14.45
16.10
19.10

гнiздо»
Новий погляд
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 «Карате-пацан»
Х/ф «Найманi
вбивцi»
Досвідченому
професійному
вбивці доручили
прибрати «хакершу», яка краде
промислову інформацію і продає дискети тим,
хто більше заплатить. Завдання
перехоплює молодий кілер, який
мріє зайняти місце старіючого суперника...

22.00 Х/ф «Блейд-2»
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/ф «Я йду – не
02.40
03.30
04.00
04.25
05.25

плач»
Т/с «Еврика»
ТБ про ТБ
Шануйте майстрiв
замолоду
Народження
українського кiно
Так нiхто не кохав

УКРАЇНА

НТН

06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.10 Срiбний
Києва

06.25 Залiзний Оскар
06.55 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»

09.40 Х/ф «Небезпечна
комбiнацiя»

11.30, 03.25 Речовий доказ
12.00, 23.00 Свiдок
12.50 Лохотрон
13.20 Т/с «Танкер «Танго»
19.00 Т/с «Павутиння-6»
22.45 Випадковий свiдок
23.55 Х/ф «Шостий день»
02.00 Х/ф «Трансморфери-2»

апельсин

07.00, 19.00, 03.20 Подiї
07.10 Х/ф «Бетховен-4»
09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на
селi

12.00 Т/с «Дорога моя
людина»

13.50, 03.40 Х/ф «Мелодiя
кохання»

15.30 Т/с «Слiд»
18.00, 19.20 Т/с «Умови
контракту»

21.20 Т/с «Друге повстання
Спартака»

04.20 Агенти впливу
04.45 Уроки тiтоньки Сови
05.05 Правда життя
ТЕТ

23.20 Т/с «Дикий»
01.10 Т/с «Мент у законi»
02.50 Щиросерде зiзнання
ФУТБОЛ

09.00 Мультик з Лунтiком
09.25 М/с «Даша-

08.10 Чемпiонат Нiмеччини.

10.00
11.00
13.10
14.50
16.50
18.50
20.40
22.25
23.00
01.00

дослiдниця»
М/с «Лiло i Стiч»
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Т/с «Половинки»
Х/ф «Як одружитись
з мiльярдершею»
Х/ф «Нью-йоркське
таксi»
Х/ф «Таксi-3»
Вiталька
Що якщо?
Х/ф «28 тижнiв
потому»
Х/ф «У мами
побачення з
вампiром»

«Айнтрахт» –
«Борусiя» (М)
10.45 ЧУ. «Шахтар» –
«Волинь»
13.00, 14.15, 15.30 Футбол
live
13.25 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Металург» (З)
16.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Ганновер»
18.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Депортиво» – «Райо
Вальєкано»
20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Осасуна» –
«Атлетик»
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Леванте»
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13:20 «ВАША ЗУПИНКА, МАДАМ»

19:20 «ВЕРТИКАЛЬНА МЕЖА»

19:30 «НЕВІДОМИЙ»

22:00 «БЛЕЙД. ТРІЙЦЯ»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Лера, яка приїхала до міста з
села, хоче відразу отримати усі
міські блага. У першу чергу вона
розраховує на шлюб із молодим
та перспективним Романом. Але
матримоніальні плани Лери
руйнуються за мить...

Група альпіністів похована живцем в ущелині біля вершини К-2,
другої після Евересту гори світу.
На такій висоті їм залишалося
жити години. Шестеро сміливців
вирішують здійснити сходження,
щоб визволити нещасних...

Прокинувшись після коми, чоловік з`ясовує, що його особистість
уже давно присвоєна іншим, і
розуміє, що ніхто, навіть власна
дружина, йому не вірить. Однак
герой не здається, а прагне довести всім, хто він такий!..

Вампіри планують захопити
владу над світом. Блейд — єдиний, хто може запобігти змінам
і перешкодити перетворенню
Землі на планету вампірів. Прагнучи зупинити Блейда, вампіри
нацьковують на нього людей...

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10 Свiт православ'я
06.40, 00.50 Смiх з
доставкою додому
07.10 Сiльський час
07.40, 23.40 Дружина
09.05, 04.20 Хто в домi
хазяїн?
09.30 Крок до зiрок
10.10 Караоке для дорослих
10.55 Шеф-кухар країни
11.45 Маю честь запросити
12.30, 15.55 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт
13.25, 03.15 Ближче до
народу
14.00, 04.40 Х/ф «Робота
над помилками»
15.20 Золотий гусак
16.55, 02.25 Дiловий свiт
17.25 В гостях у Д. Гордона
18.15, 03.50 Секрети успiху
18.50 Концерт пам'ятi
М. Магомаєва
20.40, 01.55 Головний
аргумент
20.50, 01.45 Офiцiйна
хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.25, 02.05 Точка зору
21.50 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
22.20 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
01.20 Пiдсумки тижня
02.55 Книга.ua

ІНТЕР
06.00 Х/ф «Родина

1+1
06.05 Х/ф «Тому що
вагiтна»

напрокат»

07.40 Х/ф «Ми iз джазу»
09.30 Школа доктора
Комаровського

10.05 Фестиваль гумору
12.05
17.50
20.00
20.55

«Юрмала – 2012»
Т/с «На сонячному
боці вулицi»
Х/ф «Угода»
Подробицi
Х/ф «Вовчий острiв»
На вечірці сталася бійка, в результаті якої важко поранений син
багатого бізнесмена. Майор
Волков дізнається, що людина,
яка стріляла у
хлопця, ховається на невеликому
острові, і приймає рішення самостійно затри-

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.10
10.35
11.00
11.25
12.20
13.20
15.20
19.30
20.15
22.10
23.10
00.35
01.20

Фотографії, які
робить Лаура
Марс, користуються скандальною славою у
Нью-Йорку. Постановочні сценки, що зображають убивство, – її
коник. Одного
разу дивні видіння починають
турбувати Лауру.

мати злочинця.

22.55 Х/ф «Спецназ Мiста
янголiв»
01.15 Х/ф «Справа про
пелiканiв»
03.30 Подробицi
04.15 Д/ф «Сергiй
Нiконенко. Пiзно,
кохаю iншу»

Забава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарнi курси
Шiсть кадрiв
Недiля з кварталом
Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
Х/ф «Поцiлунок долi»
ТСН
Х/ф «Побачення»
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
ТСН
Х/ф «Очi Лаури
Марс»

03.05 Х/ф «Поцiлунок долi»

ICTV
05.50 Факти

СТБ
04.55 Нашi улюбленi

06.10 Свiтанок
07.00 Квартирне питання
07.50 Анекдоти поукраїнськи

08.10 Дача
09.15 Основний iнстинкт
09.50 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи
11.30 Козирне життя
12.00 Мульт особистостi
12.20 Кримiнальний облом
13.20 Дивитися всiм!
14.15 Х/ф «Наперекiр

мультфiльми
Х/ф «Суєта суєт»
Їмо вдома
Кулiнарна династiя
Караоке на Майданi
Т/с «Метод Фрейда»
Х/ф «Кров не вода»
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Ой, мамочки!»
Х/ф «Привiт,
кiндер!»
00.15 Х/ф «КостяНiка. Час
лiта»
02.10 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»

05.55
07.15
08.15
10.10
11.05
15.25
19.00
20.00
22.05

смертi»

Схід – справа
тонка. Він не приймає квапливих і
губить нерішучих. Товариш Сухов за своє життя
вивчив цю просту
істину. Але навіть
дорога додому
може затягнутися, якщо вітер
дме зі сходу, споруджуючи на
шляху героя нові

16.10 Х/ф «Мiсто злодiїв»
18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф «Невiдомий»
21.50 Х/ф «Невидимка-2»
23.35 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку-3. Дочка
ката»

01.10 Х/ф «Законослухняний
громадянин»

02.50 Х/ф «Незбагненне»
04.15 ПроЦiкаве
04.55 Свiтанок

перепони...

03.30 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.50 Т/с «Тру Джексон»
06.10 Новий
погляд

07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»

УКРАЇНА
НТН
05.35 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
Києва
06.30 Подiї
06.00 Т/с «Танкер «Танго» 06.50 Х/ф «Крила янгола»
11.30 Легенди карного
09.00 Ласкаво просимо
розшуку
10.00 Герої екрану
12.00, 04.00 Агенти впливу 11.00 Т/с «Дорога моя
13.00 Православнi святi
людина»
15.00 Т/с «Наказано
13.45, 04.35 Х/ф «Лiсове

09.00 М/с «Роги i Копита.
09.35
10.00
11.45
13.45
16.30
19.20
22.00
00.10
00.15
02.30
03.15
03.45
04.05
04.35
04.45

Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/ф «Карлик Нiс»
Т/с «Щасливi
разом»
Х/ф «Каратепацан»
Х/ф «Найманi
вбивцi»
Х/ф «Вертикальна
межа»
Х/ф «Блейд.
Трiйця»
Спортрепортер
Х/ф «Блейд-2»
Т/с «Еврика»
Подорож у втрачене
минуле
Останнi лицарi
Зима надiї
Княгиня Ольга
Таємниця кохання.
Олександрiя

19.00
22.40
23.10
01.10
02.45
05.25
05.35
ТЕТ
08.00
08.35
09.00
09.25

10.00
11.00
12.40
13.10
15.05
17.05
18.55
20.00
21.00
23.00
00.50

знищити. Операцiя
«Китайська скринька»
Т/с «Слiпий-3»
Лохотрон
Х/ф «Весiлля»
Х/ф «Червоний
готель»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Лiло i Стiч»
М/ф «12 завдань
Астерiкса»
Приколи на перервi
Х/ф «Пiд суворим
наглядом»
Х/ф «Нью-йоркське
таксi»
Х/ф «Таксi-3»
Даєш, молодь!
Шури-мури
Т/с «Вiсiмдесятi»
Х/ф «Мрiяти не
шкодить»
Х/ф «Як украсти
мiльйон»

озеро»

15.30 Т/с «Слiд»
17.10 Т/с «Умови
контракту»

19.00, 03.50 Подiї тижня
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Дикий»
02.15 Т/с «Мент у законi»
ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Металург» (З)
10.25 Д/с «Непридуманнi
iсторiї футболу»
11.00, 21.25, 04.35
Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
11.30, 05.05 Futbol Mundial
12.00, 13.00, 14.15, 15.25,
15.45, 16.45, 17.55
Футбол live
13.25 ЧУ. «Зоря» –
«Говерла»
15.55 ЧУ. «Таврiя» –
«Карпати»
18.25 ЧУ. «Чорноморець» –
«Ворскла»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» – «Бетис»
00.10 ЧУ. «Зоря» – «Говерла»
02.25 ЧУ. «Таврiя» –
«Карпати»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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№ 7, 22 лютого 2013 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Щиро вітаємо з Днем народження Голову
Об'єднаної профспілкової організації Державної
прикордонної служби України ПТИЦЮ
Антоніну Миколаївну! Протягом багатьох років
самовідданої праці Ви, Антоніно Миколаївно,
завоювали беззаперечний авторитет і повагу
як умілий керівник і організатор своєї справи.
Нехай Ваш багатогранний талант, творча енергія,
успішний досвід роботи й надалі плідно служать
людям, проблемами яких Ви завжди щиро
переймаєтесь!
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
З повагою, колеги й друзі
Персонал Клінічного госпіталю Південного
регіонального управління ДПСУ м. Одеси
щиросердечно вітає працівника
НЕСТЕР Ірину Валентинівну з ювілеєм!
Ваш ювілей – щаслива дата
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід!
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й тепла!

ЗІ СВЯТОМ!

Коханого чоловіка та люблячого батька
БОНДАРА Леоніда Миколайовича із Днем
народження вітають дружина та сини!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була,
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Командування та персонал відділу
прикордонної служби «Порубне» від щирого
серця вітає іменинників лютого – старшого
прапорщика ЯВОРСЬКОГО Лазаря
Васильвича, прапорщика ЕРСТЕНЮКА
Василя Миколайовича, рядового ШЕЛЕНКА
Романа Омеляновича!
Від усього серця бажаємо Вам міцного
здоров'я та життєвої наснаги,
професійних успіхів і особистих досягнень,
сімейного щастя, злагоди та добробуту у
Вашій оселі!
Колектив Харківського прикордонного
загону вітає начальника вогневої
підготовки майора КАБЛАКА Михайла
Ярославовича з народженням сина! Бажаємо
новонародженому міцного здоров’я та доброї
долі!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 14 лютого 2013 року № 90 - ОС
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації
та захисту інформації ДПСУ
підполковник
майору КОСТЮКУ Михайлу Васильовичу
по Навчальному центру ДПСУ
майор
капітану ЛЕЩАКУ Євгену Ігоровичу

від 16 лютого 2013 року № 97 - ОС
по Окремому відділу
власної безпеки Державної
прикордонної служби України
підполковник
майору БОНДАРЕНКУ Валерію
Миколайовичу
Управління кадрів АДПСУ

Захисникам
Вітчизни

Величний
Захисник

Величний Захисник Вітчизни…
Хто він є?
А це – мій батько і мій син,
Дідусь і прадідусь, і мій прапрадід.
І тисячі рядів таких Захисників
Зійшлись та стали раттю!
Не перешкода їм вітри,
сніги, дощі й морози…
І ворога не меншії загрози.
І у дитинки, взятої з вогню й війни,
Утерті ним із личка сльози.
А повернутися йому з отих доріг,
Якими він ходив незнаними шляхами,
Шматочок хліба допоміг,
Що спечений руками мами.
І нині рідну землю й спокій боронить
Одвічний Захисник!
Людмила ТКАЧЕНКО

... Сьогодні ми сюди зійшлись
Чоловіків усіх вітати.
День Армії в нас був колись,
А це — аналогічне свято.
Та не важлива назва свят,
Важлива суть, що є у ньому —
Щоб на землі був мир і лад,
Та всі щасливі в основному.
Щоб виростали в нас сини
І донечки під ясним небом.
Щоб не було ніде війни
Лиш добрий мир і все, як треба.
Щоб ми стрічали сонця цвіт,
Раділи кожній божій днині.
Щоб радував нас білий світ —
А що потрібно ще людині?
Щоб всі у радості жили,
Без сліз, печалі і без тризни.
Тому сьогодні всі й прийшли
На День захисника Вітчизни.
То ж дай нам, Боже, світлих днів,
Здоров’я, щастя і наснаги.
Щоб кожен мав те, що хотів,
А всім дай сили і відваги.
Дай кожному достатку в дім
І більше щирості у мові.
Добра дай кожному, а всім —
Терпіння, миру і любові.
Хай на землі лунає сміх
І щастя хай рікою ллється.
Зі святом вас вітаю всіх,
Хай все в житті вам удається!
Надія КРАСОТКІНА
МИТЬ РОЗРЯДКИ

КУРЙОЗИ

Фоторобот
миші

Собачий
рапорт

Поліція Уічіто, штат Канзас,
продемонструвала місцевим
журналістам портрет
ймовірного знищувача
марихуани, що зберігалася в
ящику з речовими доказами.

Королівська
прокурорська
служба
Великобританії
зобов’язала
службового пса
на прізвисько Піч
написати рапорт
про обставини
затримання
підозрюваного.

ukranews.com
«Фоторобот», показаний поліцією, –
це малюнок миші. Співробітники полі
ції Уічіто розповіли, що гризун частково
знищив речові докази у справі про пра
вопорушення, вчинене 2009 року. Оче
видно, в сховищі мишу привернув запах,
що йшов від марихуани. Незначну кіль
кість канабісу тварина з'їла, а ще частина
марихуани пішла на будівництво гнізда.
На місце події було викликано фахівця
з лову гризунів. Марихуану, що залиши
лася, зважили і перепакували в інші па
кети. Про долю миші нічого не повідомляється.
n

korrespondent.net
Інцидент стався через
помилку співробітників ві
домства, які переплутали
абревіатуру PD (службовий
собака) з PC (констебль) і
вирішили, що у затриманні
підозрюваного брала участь
людина на прізвище Піч.

Кінолог кілька разів
намагався пояснити слід
чим, що сталася помилка,
а Піч – не прізвище, а пріз
висько службової собаки.
У прокуратурі на це ніяк не
відреагували і продовжили
присилати запити.
Тоді поліцейський ви
рішив сам написати рапорт
від імені пса і відправив
його слідчим. Фотогра

фія документа незабаром
з’явилася на неофіційних
сторінках британської по
ліції у соцмережі Facebook.
«Я бігти за ним. Я його
кусати. Поганий. Але смач
ний. Хороший, хороший
хлопчик, Піч», – написа
но у рапорті друкованими
буквами. Замість підпису
на папері стоїть відбиток
лапи пса.
n

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Яна Шуміліна

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
ООлег
лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Чергова по номеру
Валентина ЛАЗАРЧУК
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Відповіді на сканворд,
опублікований
у цьому номері:

Сумська область.
У Сумах зникла 17-річна Яна Шуміліна. Дівчина
пішла з дому 28 січня 2013 року та досі від неї
немає жодної звістки.
Прикмети дівчини: виглядає на 17 років, 175 см на зріст, повної статури;
у неї коротке світло-русяве волосся, зачіска «каре», округле обличчя,
високий лоб, прямий ніс, тонкі губи,
блакитні очі.

Ветеринар навчає свого учня, як да
вати коневі проносне.
– Береш цю трубку, засуваєш її коне
ві наполовину в рот, кладеш пігулку пур
гену і дмухаєш. Зрозумів?
– Так.
– Іди.
Приходить учень за годину, похиту
ючись.
Ветеринар питає:
– Ну що, дав?
– Ні, не встиг, кінь дмухнув першим...
* * *
Маленький Петрик, повернувшись із
села в місто, заявляє батькам:
– Мамо, тату, це неправда, що корова
дає молоко. Його з неї витягують.
* * *
Українська версія казки.
Золота рибка старому:
– Ну, замучив ти, діду! У твого сусіда
лише одна корова, а ти вже втретє про
сиш, щоб вона здохла...
* * *
Жінка на прийомі у психолога:
– А чому ви незаміжня?
– Розумієте, я хочу, щоб він був особ
ливий. Щоб його цікавило не моє тіло,
чи мої гроші, зв’язки, а моя душа!
– Пані, ви розумієте, що хочете
диявола?
* * *
По ширині тещиної посмішки я ви
рахував величину халепи, у яку потра
пив.
* * *
Шукала дівчина свою половину, шу
кала, довго шукала. Плюнула і пішла на
роботу без телефону.
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