ВІДОМЧИЙ КОШТОРИС

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

СЛУЖБОВА НАРАДА

№ 7, 21 лютого 2014 року
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Завдання по напрямках:
акценти розставлено

За результатами роботи служби «Довіра» торік
найбільша кількість звернень, які надходили від персоналу
прикордонного відомства, стосувалася фінансових питань.
Це й не дивно: адже лише держава забезпечує ці гарантії.
Що чекати від прикордонного бюджету 2014 року нам
погодився роз’яснити директор Фінансово–економічного
департаменту АДПСУ генерал-лейтенант Ярослав Рудик.
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В Адміністрації Держприкордонслужби України
відбулася службова нарада, де розглядалися питання
інженерного облаштування держкордону,
забезпечення дисципліни і правопорядку, протидії
злочинності та корупційним проявам, роботи зі
зверненнями громадян, а також удосконалення
охорони В(М)ЕЗ та територіального моря.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Звитяга – спадковий ген кордону
Дев’ять десятиліть тому розпочалася історія славетного Західного
Червонопрапорного прикордонного округу, на фундаменті якого
з набуттям Україною незалежності формувалися прикордонні
війська молодої країни. Без знання минулого неможливо творити
сучасність. З повним правом можна стверджувати, що ця,
вивірена часом аксіома, стосується й служби правоохоронців у
зелених кашкетах, які сьогодні примножують кращі традиції своїх

попередників. А наслідувати нинішнім вартовим кордону є кого: у
спадок їм залишилася вікопомна історія бойових і ратних звитяг
тих, хто 90 років тому стали для захисту кордонів
молодої робітничо–селянської держави і за не
одне десятиліття тяжких випробувань із честю
витримали іспит на вірність військовій присязі та
прикордонному братерству.
стор.
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n Правила

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 72/2014 (витяг)

зведення знаків
Під час засідання робочої
групи Спільної українськобілоруської демаркаційної комісії,
що відбулася у Києві, експерти
розробили проект правил
встановлення прикордонних
знаків на державному кордоні між
Україною і Республікою Білорусь.
Як повідомили у Держагентстві
земельних ресурсів, учасники
зустрічі опрацювали проекти
документів щодо проведення
робіт зі встановлення відповідних
знаків на 197-ми кілометровій
ділянці державного кордону
та підготували плани щодо
організації та проведення чергової
зустрічі робочої групи.
Олена ТАЩИЛІНА

n Відзнака

Про відзначення державними нагородами України
За значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху,
патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав постановляю:

ГУМЕНЮКА Олександра Леонідовича – начальника відділу
управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковника, учасника бойових дій в Афганістані.

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
ДЕШКА Віктора Яношовича – секретаря Кіровоградського регіонального представництва громадської організації «Українська
Спілка прикордонників», учасника бойових дій в Афганістані;
КАПШУКА Віктора Дмитровича – ветерана Державної прикордонної служби України, учасника бойових дій в Афганістані.

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня:
БАРБАШОВА Олега Вікторовича – старшого техніка – начальника групи відділення відділу Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної
служби України, старшого прапорщика, учасника бойових дій в
Афганістані;
ВДОВІНА Володимира Миколайовича – інспектора прикордонної служби відділення відділу прикордонної служби «Грушів»
Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, старшого прапорщика, учасника бойових дій в Афганістані.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»:
ГАЛАНЮКА Якова Сергійовича – заступника директора департаменту – начальника управління Департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майора, учасника
бойових дій в Афганістані;

ювілею Кобзаря
Кабінет Міністрів України
ухвалив постанову про
запровадження нової відзнаки
– пам’ятного нагрудного знаку
«200 років від дня народження
Тараса Шевченка». Постановою
затверджено ескіз та опис відзнаки,
встановлено порядок відзначення
ювілею. Відзначатимуться цією
почесною відзнакою громадяни
України та громадяни інших
держав за значний особистий
внесок у розвиток культури
і мистецтв, освіти і науки,
інформаційної та видавничої
сфери, зміцнення міжнародних
відносин у гуманітарній сфері.
Вручатимуть нагрудний знак
керівники держави, члени Уряду,
керівники місцевих органів
виконавчої влади. Передбачено
виготовити 1 тис. нагрудних знаків.

УРЯДОВЕ РІШЕННЯ

Залізничникам –
суттєве спрощення
Уряд підтримав спрощення процедури
перетину залізничним транспортом українсько–
молдовського та українсько–словацького кордону.

Сергій ПОЛІЩУК

n Пільги для авто
Міндоходів України планує
внесення змін до Податкового
кодексу, згідно з якими з 2015
року запропоновано звільнити
від оподаткування акцизом,
утилізаційних збором і збором
за першу реєстрацію операції з
передачі транспортних засобів
у володіння і користування.
Йдеться про безкоштовну передачу
автомобілів державним органам
та установам, які фінансують
з бюджету, а також дитячим
будинкам, в тому числі і сімейного
типу, багатодітним сім’ям, які
виховують п’ятеро і більше дітей.
Наразі одержувачі транспортних
засобів змушені нести податкове
навантаження, яке, за оцінками
Міндоходів, перевищує їх
ринкову вартість. Це стосується
транспортних засобів, термін
експлуатації яких перевищує п’ять
років, тому необхідність сплати
великої суми податків та зборів не
дає можливості їх продавати або
передавати. Станом на сьогодні,
відповідно по Податкового кодексу,
такі автомобілі звільнено тільки від
сплати ПДВ. Пільги щодо сплати
акцизного податку, утилізаційного
збору та збору за першу реєстрацію
вже мають операції з передачі
транспортних засобів інвалідам,
у тому числі і дітям-інвалідам, а
також ті автомобілі, що ввозять
на митну територію України як
гуманітарну допомогу.
Максим МАЛОВ

Юрій ЗАНОЗ

Наразі Кабінетом Міністрів
прийняті Розпорядження «Про
подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу
про внесення змін до Угоди між
Урядом України і Урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту» та «Про
підписання українсько-словацької
Угоди про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про залізничне сполучення
через державний кордон».
В. о. Віце-прем’єр-міністра
Олександр Вілкул зазначив, що

Уряд системно працює із тим,
щоб українські транспортні коридори були конкурентоздатними та привабливими як для тих
хто, подорожує до Європи або
до країн СНД і далі на Схід, так і
для транспортних компаній, які
будуть зацікавлені у збільшенні
вантажопотоків саме через українські залізниці, порти та автошляхи.
«Угоди з Молдовою та Словаччиною, які значно спрощують процедури перетину кордонів залізничним транспортом,
дозволять зробити перевезення пасажирів та вантажів значно зручнішими та комфортнішими», – сказав Олександр
Вілкул.
n

СТИХІЯ

Чекаємо як крига скресне
Для вжиття превентивних заходів та запобігання підтопленню
територій під час весняного паводку сформовано Міжвідомче
угрупування сил. Воно включає працівників та техніку
від Держслужби надзвичайних ситуацій, Міноборони,
Держводагентства, Мінінфраструктури, комунальних та інших
служб загальною чисельністю 42,5 тис. осіб особового складу та
понад 5 тис. одиниць техніки.
Андрій ЦІКАВИЙ

Про це повідомив в.о. Віце-прем’єрміністра України Олександр Вілкул під час
виїзної наради на Київській ГЕС, яка мала на
меті контроль за станом підготовки гідротехнічних споруд Дніпровського каскаду водосховищ. Захисний комплекс водосховищ, до
яких входить 31 насосна станція та понад 300
км дамб, захищає від підтоплення населенні
пункти Київської, Черкаської, Полтавської,
Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей, в яких проживають понад
7 млн. людей.
На сьогодні рівні води в середній частині Київського водосховища становлять
102,22 м, що на 78 см нижче проектного рівня (103 м), а у верхній частині – 102,21 м, що
на 79 см нижче проектного рівня. За прогнозними розрахунками Гідрометцентру з
20-22 лютого на більшій території акваторії
водосховища очікується руйнування льодового покриву та льодохід. Наразі товщина
криги на водосховищі менша ніж зазвичай і
становить 18-25 см (зазвичай 30-36 см). І її
танення має пройти без ускладнень.

Однак, вживаючи превентивні заходи,
в регіонах вже проведені спільні навчання
профільних служб та місцевих органів влади щодо дій у паводконебезпечний період.
Здійснюється підрив льоду для ліквідації
заторів, створено вільні ємності на водосховищах для пропуску весняного стоку
тощо.
Зокрема, як доповів під час наради голова Держводагентства Василь Сташук, перевірена готовність гідротехнічних споруд до
пропуску весняної повені та надійність гідромеханічного обладнання. У цілодобовому
режимі працює 110 захисних, польдерних і
дренажних насосних станцій та 272 свердловини вертикального дренажу. У разі потреби – напоготові додаткові 500 польдерних і
дренажних насосних станцій та свердловин.
Для ліквідації можливих локальних підтоплень підготовлені до роботи 110 пересувних
насосних станцій.
За результатами наради Олександр Вілкул поставив завдання Держводагентству
та ДСНС посилити щоденний оперативний
моніторинг ситуації на водних об’єктах та
гідротехнічних спорудах, а також цілодобовий контроль над рівнем води. Урядовець також доручив керівникам центральної та міс-

цевої влади вжити заходів щодо своєчасного
інформування населення про погіршення
погодних умов і виникнення надзвичайних
ситуацій. А за потреби – організувати своєчасну доставку продуктів та медикаментів
у підтоплені населені пункти, і забезпечити
роботу медиків для надання медичної допомоги постраждалим.
n
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«Про головне»: ретрансляція
Нещодавно Голова Державної прикордонної служби України був
гостем телепередачі «Про головне». В ефірі Першого національного
генерал армії України Микола Литвин розповів про результати
діяльності відомства та головні виклики, які стоять перед Службою.
Олег БОЙКО

Зокрема, Микола Литвин наголосив,
що основні загрози на кордоні залишаються традиційними – незаконні перетинання
кордону та переміщення товарів, а також
контрабанда зброї, наркотиків, засобів терору, торгівля людьми. При цьому протиправна діяльність переважно має в основі економічний, а не безпековий характер.
На запитання ведучого Олеся Терещенка
Микола Литвин розповів, що масові протести всередині країни не вплинули на режим
роботи прикордонного відомства. „Обстановка на кордоні стабільна й особовий склад
виконує свої професійні функції”, – сказав
Голова Держприкордонслужби. При цьому
він зауважив, що найважливішими викликами недалекого минулого було забезпечення
нормальних умов для учасників міжнародного руху у складних погодних умовах, які
мали місце, а також посилена охорона певних ділянок, у зв’язку з проведенням у сусідній Росії Олімпійських ігор.
Як значний позитив останніх трьох років генерал армії України Микола Литвин

відмітив активізацію договірно-правового
оформлення кордону. Зокрема, триває демаркація держрубежу з Росією, торік встановлено перший прикордонний знак між
Україною і Білоруссю. Підписано протокол про стик кордонів України, Білорусі та
Польщі, близько 20 кілометрів залишилося
демаркувати на кордоні з Молдовою.
Голова Держприкордонслужби підкреслив важливість для всіх (крім правопорушників) завершеного договірно-правового
оформлення кордону. „Коли немає спірних
ділянок, тоді ефективніше діють контроль-

ГАРЯЧІ БУДНІ

ні служби, краще вирішують не тільки безпекові, а й народно-господарчі, економічні
питання”, – сказав Микола Литвин.
Розповідаючи про співпрацю з російськими колегами в Азовському морі
очільник Держприкордонслужби заявив,
що прикордонники зробили серйозні висновки з трагічної загибелі людей торік
у липні. „Ми підписали план спільних
оперативно-профілактичних заходів в
Азовському морі й Керченській протоці з
нашими колегами, чітко визначили зони
несення служби російськими та українськими прикордонниками, організацію
взаємодії, щоб наші підрозділи несли
службу, яка була б на користь людям”, –
повідомив Микола Литвин.
Багато уваги Микола Литвин приділив питанням прикордонного контролю,
наголошуючи на постійному зростанні
пасажиро-транспортного потоку. «Минулого року ми майже вийшли на 100-мільйонну відмітку, пропустивши через кордон 99,3
млн. осіб. Це на 6,4 млн. більше, ніж було
2012 року, коли проходив футбольний єврочемпіонат», підкреслив Голова Держприкордонслужби. Тому він наголосив на необхідності як збільшення кількості пунктів
пропуску, так і їх пропускних спроможностей. Прикордонне відомство зі свого боку
багато робить для того, щоб забезпечити
комфортні умови для учасників міжнародного руху. Це й удосконалення нормативноправової бази, запровадження нових технологій, спільного контролю, а також технічне
переоснащення пунктів пропуску.
n

УРОЧИСТОСТІ

Пам’яті подвигу «шураві»

16–й калібр

Зелені кашкети Сумського
загону у місцевому пункті
пропуску «Нововасилівка»
затримали контрабандиста
мисливських боєприпасів.
Виявити набої інспектору
прикордонної служби відділу
«Зноб-Новгородське» вдалося
за допомогою металошукача.
Прилад спрацював на українця
під час проходження ним
прикордонного контролю на
вихід з України. Чоловік ніс у
поліетиленовому пакеті півсотні
мисливських набоїв калібру
16 мм. На порушника складено
відповідні процесуальні
документи, а боєприпаси –
вилучено.
Роман ТКАЧ

n Веселий сік
Кажуть погано, коли
дорогу перейде чорна кішка,
але прикордонна собака для
наркокур’єра – значно гірше.
У цьому переконався пасажир
автобуса «Харків-Бєлгород».
Наш співвітчизник заховав
800 грамів «травички» у пакеті
з-під соку та віз дурман-зілля в
Росію. Але завдяки відмінному
нюху службової собаки вояж
порушника перервався у пункті
пропуску «Гоптівка», що на
Харківщині.

на мільйони

Максим СІБУРОВ

У промові першого заступника Голови Державної прикордонної служби України – директора Департаменту охорони
державного кордону генералполковника Павла Шишоліна
прозвучали теплі та щирі слова
до присутніх на зібранні.
– Ще з початку незалежності український народ підтримує
священну традицію відзначати
пам'ять українських синів і дочок, які у другій половині 20 століття сповна виконали свій військовий обов’язок. У цей день,
15 лютого, ми вшановуємо воїнів, які брали участь у зарубіжних війнах, військових конфліктах, бойових діях коаліційних
сил більше як в 20-ти країнах

n Полюбляє

n Порибалили

В Адміністрації Державної прикордонної
служби України відбулося урочисте зібрання
присвячене 25–річчю виводу радянських військ
з Демократичної республіки Афганістан і
Року вшанування учасників бойових дій на
території інших держав. У заході взяло участь
керівництво Служби, генерали та офіцери, а
також ветерани – прикордонники–афганці.

Відкриваючи
урочистості
директор Департаменту персоналу генерал-полковник Михайло Коваль звернувся до присутніх із такими словами:
– У цій залі нас зібрала непересічна подія – 25 років тому
мостом через ріку Амудар’я до
Вітчизни повернулася остання
колона 40-ої армії радянських
військ. Командувач цією армією – генерал-лейтенант Борис
Громов повідомив про те, що
останній солдат покинув територію ДРА. Тим самим був
закритий літопис 10-ти річної
кривавої війни, яка велась на
теренах тієї держави. Однак
повідомлення
командуючого про останнього солдата не
зовсім відповідало дійсності,
адже там, захищаючі південні
рубежі СРСР, певний час ще
залишалися «зелені кашкети».
До речі, про участь прикордонників у тих подіях радянська пропаганда тривалий час
мовчала. Але це жодним чином
не применшує подвигу вартових кордонів Вітчизни. Жоден
прикордонник в Афганістані
не здався в полон, жоден – не
зник без вісті, жоден загиблий
не залишився лежати на чужій
землі.
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світу. Із них Афганська війна
була найбільш довготривалою,
найжорстокішою і тяжкою за
наслідками. З 1979 по 1989 роки
в бойових діях на території Афганістану було задіяно 160 тисяч
українців, 3360 з них – загинуло,
72 – вважаються зниклими без
вісті, більше 8 тисяч отримали
поранення, 4693 повернулися
додому інвалідами. Серед них
були і воїни-прикордонники.
Вони гідно виконали свій військовий обов’язок заплативши
за це своїм здоров’ям, а в багатьох випадках і власним життям.
Бойові втрати «зелених кашкетів» склали 518 солдатів і офіцерів, майже 3 тисячі отримали
поранення, 8 з них – стали Геро-

ями Радянського Союзу, двоє з
яких – посмертно.
25 років минуло, але та війна
буде жити у нашій пам’яті ще довгий час. Також слід відзначити,
що сьогодні в Державній прикордонній службі України проходить службу і працює 288 воїнівінтернаціоналістів на долю яких
випали сурові випробування тієї
війни. Ваш бойовий досвід є безцінним надбанням, яке служить
справі кордону нашої держави. –
резюмував Павло Шишолін.
Після виступів керівництво
прикордонного відомства, до
трибуни були запрошені колишній начальник військ Західного
прикордонного округу генераллейтенант у відставці Володимир
Стус, своїми щирими словами
вразив присутніх й славнозвісний
прикордонник-афганець
полковник у відставці Григорій Мінін. Далі у залі лунали афганські
пісні у виконанні Академічного
ансамблю пісні і танцю ДПСУ,
ветеранам вручали державні та відомчі нагороди, відзнаки Верховної ради та Уряду. А наступного
дня керівництво Служби та ветерани поклали квіти до пам’ятнику
воїнам-інтернаціоналістам вшанували пам'ять своїх загиблих побратимів.
n

Двох українців на човнах
затримали співробітники
прикордонного підрозділу
«Керч», МВС та рибоохорони.
У результаті огляду плавзасобів
правоохоронці виявили майже
19 кілометрів сіток та близько
4,6 тони риби, зокрема
пеленгас, судак, камбала та
червонокнижний осетер.
Наразі триває з'ясування всіх
обставин правопорушення, а
попередня сума збитків може
сягнути близько 3 мільйонів
гривень.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Беззапальна
небезпека

У пункті пропуску
“Рава-Руська” Львівського
прикордонного загону
виявили досить небезпечну
знахідку – бойову гранату Ф-1.
Охоронці рубежу помітили її
поблизу магазину безмитної
торгівлі «Dute Free». У зв’язку
з небезпечністю ситуації вони
евакуювали подорожуючих
та персонал контрольних
служб пункту пропуску.
Одразу було призупинено
здійснення оформлення
осіб та транспортних засобів
в обох напрямках, а також
проінформовано вибухотехнічні підрозділи ДСНС
та МВС у Львівській області.
Як виявилося згодом,
граната була без запалу.
Наразі співробітниками
МВС розпочато кримінальне
провадження.
Ярослава МЕЛЬНИК
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ВІДОМЧИЙ КОШТОРИС
не матиме жодних незручностей, затримок або зволікань.
– Ярославе Романовичу, фонд
оплати праці збільшено порівняно
з 2013 роком на 150,7 млн. гривень. Отож чи можуть прикордонники розраховувати на диференційоване підвищення грошового
забезпечення, як це робилося у минулі роки?
– Нинішнього року фонд
оплати праці Державної прикордонної служби складає 1
млрд. 621 млн. 923,6 тис. гривень.
Виходячи з цієї суми, на заробітну плату затверджено 288 млн.
928,0 тис. грн. (збільшено на 16
млн. 922,0 тис. грн. або на 6,2%),
що дозволить протягом 2014
року здійснювати підвищення
заробітної плати у відповідності
до соціальних стандартів, виконати поетапне зростання мінімальної зарплати та планові
показники комплектування. На
грошове забезпечення затверджено 1 млрд. 332 млн. 995,6
тис. грн. (збільшено на 133 млн.

За результатами роботи служби «Довіра» торік
найбільша кількість звернень, які надходили
від персоналу прикордонного відомства,
стосувалася фінансових питань. Це й не
дивно: людина військова має сподіватися на
стабільність і соціальний захист, оскільки лише
держава забезпечує ці гарантії. Що чекати
від прикордонного бюджету 2014 року нам
погодився роз’яснити директор Фінансово–
економічного департаменту АДПСУ генерал–
лейтенант Ярослав Рудик.

Спілкувався
Андрій КУЧЕРОВ

–
Товаришу
генераллейтенанте, на днях підписано і
вступив у дію наказ, який регламентує виконання бюджету на
2014 рік. На що буде зосереджено
основну увагу і в чому полягає відмінність від минулорічного кошторису?
– Головою Державної прикордонної служби у зазначеному наказі затверджено розподіл
видатків на 2014 рік за напрямками витрачання згідно з пріоритетами діяльності відомства.
Так, для Держприкордонслужби України бюджетом передбачено 2 млрд. 781,4 млн. грн., у
тому числі за рахунок загального фонду – 2 млрд. 697,2 млн.
грн., а за рахунок спецфонду –
84,2 млн. гривень. У структурі
загального фонду бюджету видатки споживання становлять
2 млрд. 554,8 млн. грн., а видатки
розвитку – 142,4 млн. гривень.
Якщо порівнювати з бюджетом 2013 року, то необхідно зазначити, що фонд оплати праці
збільшено на 10%, на рівні минулого року буде профінансовано та захищено видатки, що
стосуються комунальних платежів, соцвиплат, харчування й
медикаментів.
Водночас незахищені видатки зменшено на 22% і, на
жаль, у бюджеті не передбачено
коштів на будівництво житла та

спеціальне будівництво. Проте на сьогодні існує проект рішення Уряду щодо виділення
додаткових асигнувань на ці видатки. Сподіваюся: найближчим
часом цей документ вступить у
дію, що дасть змогу продовжити цілеспрямовану роботу із забезпечення нашого персоналу
житлом та облаштування інфраструктури прикордонних підрозділів.
– Було багато побоювань
щодо цьогорічної зміни статусу
прикордонного відомства як головного розпорядника коштів. Це
позначиться якимось чином на
порядку планових виплат?
– Державним бюджетом на
2014 рік прикордонне відомство
визначено відповідальним виконавцем бюджетних програм. Головним розпорядником коштів є
Міністерство внутрішніх справ.
Адміністрацію Держприкордонслужби визначено розпорядником коштів другого рівня. Це
значить, що нинішнього року
центральний апарат відомства
отримуватиме
фінансування
через Міністерство внутрішніх
справ. Водночас Адміністрація
як розпорядник другого рівня
у тому ж порядку, який діяв і в
минулих роках, розподілятиме
ці асигнування розпорядникам
третього рівня. Таким чином
схема роботи з планування витрат і використання коштів для
регіональних управлінь і органів
Служби не зміниться. Хочу запевнити, що персонал прикордонного відомства у цьому сенсі

страції
Держприкордонслужби. Начальникам регіональних
управлінь, органів Державної
прикордонної служби України
укомплектованість штатних посад офіцерів управлінь органів
потрібно підтримувати на рівні
не більше 85%. Начальники регіональних управлінь, окремих
регіональних центрів комплектування повинні здійснювати добір громадян України для
проходження військової служби
за контрактом у межах затвердженого плану добору. Також
встановлено обсяг добору на
військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та
прийняття на роботу працівників
в органи Державної прикордонної служби України 2014 року.
З урахуванням інтересів
служби першочерговими заходами визначено комплектування посад плавскладу загонів
Морської охорони, льотного
складу авіаційних підрозділів,
підрозділів зв'язку, автоматиза-

ками в питаннях оплати праці
та інших соціальних гарантій
працівників. Незважаючи на обмеженість бюджету, за рішенням
Голови Державної прикордонної
служби на відрахування профспілкам для культурно-масової
та оздоровчої роботи на 2014 рік
передбачено 340 тис. грн., що
відповідає минулорічним видаткам.
– Одним із пунктів цьогорічного бюджету передбачається
комплекс заходів щодо погашення
кредиторської заборгованості. В
чому полягає цей план?
– Для відповіді на це питання необхідно повернутися
у 2013-й рік. Тоді затверджені
нашим бюджетом видатки профінансовано в повному обсязі,
однак частина фінансування не
була оплачена казначейством
через недостатність фінансових
ресурсів наприкінці року. Відтак
на 1 січня 2014 року ми маємо
значну кредиторську заборгованість. Виходячи з цього, ми

Пріоритети – соцвидатки
та оплата праці
801,5 тис. грн. або 11,2%), що дозволить продовжити впорядкування грошового забезпечення
військовослужбовців і виконати
показники комплектування.
Виходячи з наявних розрахунків, нинішнього року передбачається підвищити рівень
щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців
і заробітної плати працівників.
Зокрема, всім військовослужбовцям органів Держприкордонслужби планується збільшення щомісячної премії на
50 відсотків. Залежно від розміру
посадового окладу це складе від
300 грн. до 650 гривень.
Не залишаться поза увагою
окремі категорії військовослужбовців, які мають особливі умови
та напруженість при проходженні служби. Їм буде встановлено
підвищені порівняно з базовими
розміри премій. Таким чином
буде збережено та удосконалено
вже встановлену диференціацію
між розмірами грошового забезпечення в залежності від місця
проходження служби та навантаження військовослужбовців.
Терміни виплати заробітної
плати та грошового забезпечення, які діяли 2013 року, буде
збережено і на 2014 рік. Для
грошового забезпечення вони
становлять з 15 по 20 число поточного місяця, а для заробітної
плати за першу половину місяця – з 15 по 17 число місяця і
за другу половину місяця – до 1
числа наступного місяця.
– Виходячи з можливостей
Фонду заробітної плати, щороку
встановлюються граничні показники щодо комплектування
посад. Як ця практика поширюватиметься на 2014-й рік?
– З метою дотримання показників затвердженого фонду
оплати праці встановлено граничні показники комплектування персоналом на 2014 рік. Так,
нинішнього року забороняється
комплектування посад Адміні-

ції та захисту інформації, відділів прикордонної служби, які
виконують завдання на напрямках активної протиправної діяльності.
Загалом же показники комплектування затверджено на рівні
1 832 осіб. Серед них цивільні працівники складатимуть
80 людей, військовослужбовці за
контрактом – 1 550, набір курсантів в Національну академію
складатиме 162 особи, а добір
офіцерів за окремими спеціальностями (моряки, льотчики,
зв’язківці тощо) з навчальних
закладів Міноборони, інших відомств та запасу – 40 осіб.
– На початку нашої розмови
Ви зазначали, що статті, які мають соціальний і компенсаційний
напрямок, фінансуватимуться у
повному обсязі. Які показники бюджету передбачаються в цьому
плані?
– Хочу зазначити, що нам
вдалося зберегти повний обсяг
запланованих видатків на дуже
важливі статті. Так, передбачено
повне погашення боргів і оплату
піднаймання житла для військовослужбовців на рівні минулого
року, що складає 11 млн. гривень.
Також на рівні минулого року
затверджено видатки на лікування, що складає 9 млн. гривень.
Як і минулого року, на харчування персоналу передбачено
66 млн. грн., що з урахуванням
запасів і забезпечення військовослужбовців за їхнім бажанням
компенсацією дозволить повністю реалізувати право військовослужбовців на харчування.
На рівні 2013 року затверджено видатки на оплату комунальних послуг, які складають 103,3
млн. грн., що з урахуванням зниження вартості природного газу
та інших енергоносіїв очікується створення економії коштів за
цим напрямком.
Керівництво Державної прикордонної служби значну увагу
приділяє співпраці з профспіл-

склали план, розрахований на
погашення за рахунок бюджетних коштів вже поточного року
заборгованості загальною сумою 28,4 млн. гривень. Ці кошти
заплановано на січень–травень
2014 року.
– У своїх відповідях Ви згадували ліміти, які будуть встановлені нинішнього року. Які
напрямки матимуть своєрідні
«запобіжники»?
– Особливу увагу 2014 року
буде приділено організації та дотриманню лімітної дисципліни.
Для регіональних управлінь і
органів Держприкордонслужби
розроблено та буде затверджено
річні ліміти, які стосуватимуться споживання комунальних
послуг, витрачання пального
та палива, споживання послуг
зв’язку, витрат на відрядження
й кількісних показників переміщення особового складу.
На початок року ми не маємо жодних боргів з оплати
комунальних послуг і енергоносіїв. Керівники органів Держприкордонслужби зобов’язані
укласти угоди за кожним видом
енергоносіїв і послуг у межах
установлених на 2014-й рік лімітів споживання енергоносіїв та у
повному обсязі провести розрахунки, не допускаючи будь-якої
заборгованості.
У межах доведених лімітів
повинно бути організовано витрачання пального та рідкого
палива, а також використання
послуг зв’язку. Використання
службового автотранспорту та
службових телефонів можливо
здійснювати тільки для забезпечення оперативно-службової
діяльності.
– Товаришу генерале, окремий блок питань стосується
відряджень і переміщень військовослужбовців. Які заходи організаційного плану планується вживати поточного року?
– По-перше, керівникам усіх
рівнів необхідно вжити заходів
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зі скорочення витрат на службові відрядження шляхом визначення оптимальної кількості та
доцільності виїздів, зменшення
витрат на проїзд, винаймання
житла та зменшення інших витрат, пов’язаних з такими відрядженнями. Під час виїздів в
органи та підрозділи для проживання потрібно максимально
використовувати наявний відомчий житловий фонд.
По-друге, через наявність
значної кредиторської заборгованості та з метою економії
коштів Адміністрацією Держприкордонслужби затверджено
плани підготовки персоналу на
2014 рік, які передбачають скорочення відповідних витрат на
відрядження порівняно з 2013
роком на 50 відсотків. З урахуванням цього кожному регіональному управлінню та органу
служби буде затверджено річний
ліміт витрат на відрядження.
По-третє, для здійснення переміщень військовослужбовців
планується затвердити кількісні ліміти в розрізі регіональних
управлінь і органів центрального
підпорядкування. Управлінням
кадрів спільно з Фінансовоекономічним
департаментом
Адміністрації щомісяця будуть
узагальнюватися та аналізуватися кількісні та вартісні показники переміщення військовослужбовців. Лише після цього і тільки
у разі дотримання лімітів відкриватимуться асигнування для виплати підйомної допомоги.
І головне: у випадках недотримання лімітів переміщень і
службових відряджень персональну відповідальність за це
нестимуть начальники регіональних управлінь та керівники
органів Державної прикордонної служби України, які допустили зазначені факти.
– Підсумовуючи нашу розмову,
хотілося б дізнатися про завдання
фінансово-економічної діяльності, які Ви вважаєте головними на
цей рік?
– По-перше, це проведення
роботи з використання виділених асигнувань. Після отримання коштів ми повинні організувати в якомога стислі строки
оформлення всіх документів і
подання в казначейство, а в подальшому забезпечити проведення оплат у визначені терміни.
Насамперед це стосується виплати грошового забезпечення
і заробітної плати. По-друге, це
забезпечення неухильного виконання вимог бюджетного законодавства та законодавства про
державні закупівлі. По-третє,
повне погашення наявної кредиторської заборгованості минулих років відповідно до затвердженого календарного плану та
недопущення виникнення нової
кредиторської заборгованості.
Окремий блок завдань стосується дотримання лімітної дисципліни та економії коштів і
матеріальних засобів. На цьому
ми зупинялися вище. І останній
напрям стосується залучення
коштів спеціального фонду та їх
використання за напрямками,
встановленими законодавством,
у тому числі й на заходи, не забезпечені асигнуваннями загального фонду.
–
Дякую
за
змістовні
відповіді.
n

Завдання по напрямках:
акценти розставлено
В Адміністрації Держприкордонслужби України відбулась службова
нарада під керівництвом Голови Державної прикордонної служби
України генерала армії України Миколи Литвина. У заході брали
участь керівники структурних підрозділів центрального апарату
прикордонного відомства, начальники регіональних управлінь, ректор
Національної академії, начальник Навчального центру, начальники
органів Київського гарнізону. На порядку денному розглядалися
питання організації інженерного облаштування державного кордону,
забезпечення дисципліни і правопорядку, протидії злочинності та
корупційним проявам, роботи зі зверненнями громадян, а також
удосконалення охорони виключної (морської) економічної зони та
територіального моря.

повному обсязі. У січні–лютому на телефон
служби «Довіра» надійшло 66 інформаційних
повідомлень щодо вимагання хабара і нетактовної поведінки персоналу, а 53 повідомлення стосувалися соціальних питань. Більше
половини всіх скарг соціального характеру
складають скарги військовослужбовців запасу
на невиплату коштів за невикористане речове
майно – 58%. Такі дзвінки на телефон служби
«Довіра» надходили практично з усіх регіональних управлінь.
– Ми не ставимо під сумнів зроблені
відповідними керівниками висновки, проте жодна скарга на нетактовну поведінку чи
протиправні дії прикордонників не повинні
розглядатися формально, та залишитися поза
увагою об’єктивного й всебічного вивчення –
підбив підсумок генерал-полковник Михайло
Коваль.

Андрій КУЧЕРОВ

ІНЖЕНЕРНЕ ПОСИЛЕННЯ
Щодо інженерного облаштування державного кордону 2014 року доповідав директор
Департаменту матеріально-технічного забезпечення АДПСУ генерал-лейтенант Олег
Лантвойт. Основними завданнями цієї роботи цього року вбачається: утримання в належному стані прикордонних знаків, просік,
інформаційних покажчиків, спостережних
веж, вертолітних майданчиків тощо; інженерне прикриття автомобільних пунктів пропуску
та прилеглих ділянок, створення ефективної
системи спостереження за держрубежем; підтримання у справному стані й забезпечення
технічного обслуговування і ремонту наявних
технічних засобів охорони кордону, тепловізійного обладнання, а також катерів і гумових
човнів для річкових та озерних ділянок; забезпечення супутніми матеріалами й іншими
матеріальними засобами робочих груп, що виконують заходи з демаркації держкордону.
Аналіз протиправної діяльності за минулий
рік та перші місяці цього року свідчить про активізацію переміщення через державний кордон контрабандних товарів з використанням
підземних комунікацій, трубопроводів різного
призначення, а також легкомоторної авіації,
дельтапланів, надводних і підводних переправ.
З метою посилення можливостей прикордонних підрозділів у проведенні пошуків
нових каналів протиправної діяльності прий
нято рішення створити механізовані групи
з улаштування загороджень, виявлення та
знешкодження незаконних підземних комунікацій, трубопроводів і переправ, які буде
укомплектувано портативними скануючими
георадарами. На сьогодні уже використовуються 3 таких прилади персоналом Чопського, Луганського та Мобільного прикордонних
загонів. Вони закуплені за кошти державного
бюджету. Також 5 георадарів отримано за рахунок міжнародної технічної допомоги, які буде
передано в Харківський, Сумський, МогилівПодільський, Білгород-Дністровський та
Львівський загони. Ще 8 георадарів буде закуплено найближчим часом для Донецького,
Котовського, Ізмаїльського, Чернівецького,
Мукачівського, Мостиського, Луцького та
Чернігівського прикордонних загонів.
Передбачено, що інженерно-будівельний
сезон та виконання Плану облаштування
державного кордону цього року буде проведено в три етапи: І - відновлення інфраструктури після зими – з 16 березня до 31 травня;
ІІ - подальше нарощення та удосконалення –
з 1 червня до 30 вересня; ІІІ – завершальний
– з 1 жовтня до 15 листопада.
ДИСЦИПЛІНА, ПРАВОПОРЯДОК
І ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ
– На сьогоднішній день в регіональних
управліннях та органах Держприкордонслужби України не обліковано злочинів, не допущено випадків порушення антикорупційного
законодавства – почав свій виступ директор

Департаменту персоналу АДПСУ генералполковник Михайло Коваль. – Водночас незважаючи на позитивну динаміку показників
правопорядку та дисципліни, існують питання, на які слід звернути увагу. Передусім – це
правопорушення під час виконання службових обов’язків. Так, прокуратурами з нагляду
за додержанням законів у воєнній сфері відкрито 4 кримінальних провадження за фактами зловживання владою або службовим становищем персоналом відділів прикордонної
служби «Семенівка» Чернігівського, «Шегині» Мостиського, «Тимкове» Котовського загону та «Бориспіль-1» ОКПП «Київ».
Також офіцери внутрішньої безпеки у 5
випадках виявляли кошти в особового складу
прикордонних нарядів при виконанні службових обов'язків, що може бути наслідком
отримання неправомірної вигоди. Такі випадки мали місце: по 2 в ОКПП “Київ” і Харківському загоні та один випадок у Луцькому
прикордонному загоні.
Крім того, на початку 2014 року стала актуальною проблематика дорожньо-транспортних
пригод за участю персоналу відомства. Так,
за звітний період за участю персоналу служби
допущено 10 випадків ДТП: з яких 8 випадків – на власному та два на службовому автотранспорті. Зокрема, за наслідками дорожньотранспортної
пригоди
Мукачівському
прикордонному загоні відкрито кримінальне
провадження, а у Могилів-Подільському прикордонному загоні військовослужбовцем скоєно ДТП у нетверезому стані.
Незважаючи на поодинокі випадки порушень громадського порядку персоналом
у позаслужбовий час, їх не слід обходити
увагою, адже такі вчинки наносять суттєвої
шкоди позитивному іміджу прикордонників, підривають авторитет відомства серед
громадян.
Інший блок доповіді стосувався роботи зі
зверненнями громадян. Так, станом на 10 лютого до Адміністрації Держприкордонслужби
надійшло 703 звернення. Вимоги чинного
законодавства щодо забезпечення всебічного
розгляду звернень громадян, задоволення їхніх законних прав та інтересів виконуються в

НА МОРІ – ПРАЦЮВАТИ
НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ
За результатами доповідей начальника Південного регіонального управління
генерал-лейтенанта Віктора Мишаковського та начальника Азово-Чорноморського регіонального управління генерал-лейтенанта
Анатолія Хортюка щодо стану виконання
заходів з удосконалення охорони виключної
(морської) економічної зони та територіального моря прийнято низку рішень.
Зокрема, перед відповідними регіональними управліннями поставлено завдання
спрямувати зусилля на своєчасне прогнозування та здобування достовірної інформації
про протиправні діяння окремих осіб і груп,
причетних до незаконного переправлення
осіб через державний кордон, економічної
контрабанди та контрабанди наркотичних
засобів, інших злочинів на каналах морського судноплавства й можливе залучення до
протиправної діяльності власників українських рибопромислових та іноземних суден.
Крім того, необхідно поглибити взаємодію
з Державним агентством рибного господарства України, опрацювати пропозиції щодо
порядку обміну інформацією про надводну
обстановку між радіотехнічними постами
ВМС ЗС України з постами технічного спостереження Держприкордонслужби. Також
планується проведення тренування з організації взаємодії між підрозділами охорони державного кордону та силами Морської охорони
із застосуванням прикордонної авіації.
Окрема увага органів охорони державного
кордону повинна бути зосереджена на отриманні своєчасної й достовірної інформації
щодо підготовки або несанкціонованих виходів у внутрішні води України маломірних
суден та інших плавзасобів.
Підсумовуючи нараду, Голова ДПСУ
наголосив на важливості питань, які обговорювалися, та підкреслив на необхідності
формування розуміння керівниками на місцях системних заходів, направлених на зміцнення охорони кордону, які здійснюються
Адміністрацією Держприкордонслужби. n

6

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 7, 21 лютого 2014 року
90–РІЧЧЮ ЧЕРВОНОПРАПОРНОГО ЗАХІДНОГО ПРИКОРДОННОГО ОКРУГУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Дев’ять десятиліть тому розпочалася історія славетного Західного
Червонопрапорного прикордонного округу, на фундаменті якого з набуттям
Україною незалежності формувалися прикордонні війська молодої країни.
Без знання минулого неможливо творити сучасність. З повним правом
можна стверджувати, що ця, вивірена часом аксіома, стосується й служби
правоохоронців у зелених кашкетах, які сьогодні примножують кращі традиції
своїх попередників. А наслідувати нинішнім вартовим кордону є кого: у
спадок їм залишилася вікопомна історія бойових і ратних звитяг тих, хто 90
років тому стали для захисту кордонів молодої робітничо–селянської держави
і за не одне десятиліття тяжких випробувань із честю витримали іспит на
вірність військовій присязі та прикордонному братерству.
Генерал-лейтенант у відставці
Володимир СТУС,
начальник військ ЧЗПО
(1985-1990 рр.)

ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ
У листопаді 1921 року після завершення громадянської війни до охорони кордону Радянської України почали залучати частини Червоної Армії.
Київська дивізія взяла під охорону ділянку радянсько-польського кордону
на Волині, виділивши зі свого складу
Богунську й Таращанську бригади. На
Поділлі вартувати рубежі доручили
частинам Самаро-Симбірської Залізної дивізії. Для охорони кордону виділила своїх бійців і Петроградська бригада зі своїм штабом у м. Проскурові
(Хмельницький). На півдні України
прикордонну службу несли окремі батальйони Сиваської та Перекопської
дивізій.

Охорона кордону військовим
відомством велася аж до кінця 1923
року. За цей час частини й підрозділи
Червоної Армії провели значну роботу по забезпеченню недоторканності
рубежів України. Вони стали попередниками створених тут пізніше
прикордонних частин. З утворенням
30 грудня 1922 року СРСР і переформуванням у листопаді 1923 року
республіканських державних політичних управлінь в Об'єднане ДПУ
прикордонна охорона перейшла в
його підпорядкування. І вже 25 лютого 1924 року в прикордонній охороні Наказом ОДПУ за №122/44
встановлюється єдина організаційна
структура: Головне управління прикордонних військ – округ – загін – комендатура – застава, яка, в основному, збереглася до першого десятиліття
ХХІ століття.
Відповідно до цього наказу серед
інших було створено й Український
прикордонний округ, начальником
якого став колишній начальник особого відділу Київського військового
округу Воронцов Іван Олександрович. До складу округу входило вісім
прикордонних загонів, дислокованих в Олевську, Славуті, Ямполі, Волочиську,
Кам'янці-Подільському,
Могилеві-Подільському, Тирасполі
і в Очакові. У Білорусі в складі прикордонного округу діяло сім загонів.
Кілька прикордонних загонів несли
службу на узбережжі Чорного моря і
в Криму.

У міру міжнародного визнання
СРСР і зростання його зовнішньополітичної ролі збільшувався потік через
державний кордон вантажів, пасажирів і транспорту. У зв'язку з цим в організаційній структурі прикордонної
охорони все більшого значення почали набувати контрольно-пропускні
пункти. Обстановка на кордоні в
перші роки організації його охорони залишалася доволі напруженою.
Польські й румунські розвідувальні
органи з року в рік посилювали засилання своїх агентів. Боротьба з ними
вимагала від прикордонників високої пильності й майстерності, а також
впровадження в службу нових методів
охорони кордону. У ці роки здійснили
на службі подвиги прикордонники
Микола Хохлов, Михайло Гаврилов і

новки на західному кордоні в листопаді 1939 року до складу округу з Тбілісі
в місто Броди передислоковують авіаескадрилью. Туди ж було переведено
авіазагін з Києва.
У вересні 1939 року прикордонники сприяли військам Червоної Армії при визволенні Західної України.
Взявши під охорону новий кордон,
«зелені кашкети» почали його облаштовувати, одночасно ведучи боротьбу з агентурно-розвідувальною,
диверсійною й підривною діяльністю
іноземних розвідок. На збройні провокації останніх на кордоні, його вартові давали рішучу відсіч.
Настав червень 1940 року… До
складу СРСР увійшли Бессарабія та
Північна Буковина. Кордон відсунувся до Західного Бугу та Сану, до Пруту

У смузі наступу групи армії «Південь»
державний рубіж охороняли війська
Українського прикордонного округу
на чолі з генерал-майором Василем
Опанасовичем Хоменком. Німецьким
армійським угрупованням «Центр»
і «Північ» протистояли частини Білоруського прикордонного округу.
Кордон з Румунією на річці Прут
охороняли частини Молдавського
прикордонного округу. На Дунаї ніс
службу Ізмаїльський прикордонний

го прикордонного загону під керівництвом начальника застави лейтенанта
Віктора Усова; особовий склад 8-ої застави Любомльського прикордонного
загону та її начальник старший лейтенант Петро Старовойтов; 4-а застава
Володимир-Волинського прикордонного загону під командуванням старшого лейтенанта Чумовицького; 17-а
застава під командуванням лейтенанта
Федора Моріна Рава-Руського прикордонного загону.

загін. Морське узбережжя охороняв
Одеський загін.
Навіть на тлі героїчних справ вартових кордону в передвоєнні роки,
їхні подвиги на початку Великої Вітчизняної війни – масштабні, унікальні й величні. Перші прикордонні
бої вирізнялися винятковою запеклістю, адже його охоронцям доводилося
захищати державний рубіж від переважаючих сил противника, що володів
абсолютною перевагою в бойовій техніці. Проте жодна застава не відступила без наказу. Кожен боєць, командир
своєю кров'ю і життям вписували в
літопис прикордонних військ нові
сторінки мужності й героїзму.
Безсмертною славою вкрили себе
захисники Брестської фортеці, серед
яких було близько 300 прикордонників. Особовий склад 9-ої застави
на чолі з її начальником лейтенантом

Жорстокі бої розгорнулися на ділянці Кагульського загону під керівництвом майора С. Фадєєва. Особливим героїзмом відзначилися 2, 4, 5, 11
і 12 застави. За мужність і стійкість,
проявлені при обороні 5 застави старшому лейтенанту Олександру Костянтинову, сержантам Івану Бузицькову і
Василю Михалкову присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу.
Мужність воїнів застав була масовою.
При цьому прикордонники не
лише оборонялися, вони також і атакували. Вже в перший день війни в
наступ спільно з частинами стрілецької дивізії перейшли підрозділи Любомльського прикордонного загону
під командуванням підполковника Георгія Сурженка. Разом з бійцями 99-ї
стрілецької дивізії відкинули ворога
за Сан й увірвалися на його територію
підрозділи Перемишльського при-

Андрієм Кижеватовим вів бій у самому центрі цитаделі. Шість штурмів
гітлерівців відбили до кінця першого
дня боїв прикордонники у взаємодії з
воїнами Червоної Армії. 23 червня німецьке командування запропонувало
учасникам оборони здатися. Захисники фортеці воліли боротися до кінця.
11 діб воїни 13-ої застави
Володимир-Волинського прикордонного загону під командуванням лейтенанта Олексія Лопатіна самовіддано
боролися з ворогом. Вони полягли
смертю хоробрих, але ні на крок не відступили від кордону, який охороняли.
Назавжди увіковічнили себе подвигом бійці 3-ої застави Августовсько-

кордонного загону під командуванням підполковника Якова Таратутіна.
Шість діб утримували ділянку
кордону застави Чернівецького прикордонного загону під командуванням підполковника Михайла Криловського. Кордон на Дунаї охороняли
застави Ізмаїльського прикордонного
загону. У взаємодії з кораблями загону
прикордонних суден «зелені кашкети» не лише 10 днів міцно утримували
свій рубіж, а й успішно провели кілька
десантних рейдів на територію ворога.
У цих операціях брав участь і Григорій
Куроп’ятников. Його ім'ям, як Героя
Радянського Союзу пізніше буде названо прикордонний корабель.

Звитяга – спадковий

Михайло Лебедєв. Застава, де служив
і увіковічнив своє ім’я Микола Хохлов, стала першою іменною заставою
на західному кордоні.
Водночас велася робота з облаштування застав, комендатур, загонів
та інших підрозділів, що вимагало
значних матеріальних і фінансових
ресурсів. Кордон оснащувався інженерними засобами, позначалася лінія
його проходження на місцевості. Командири навчали і виховували своїх
підлеглих у дусі високої відповідальності за довірену їм справу та відданості своїй країні. Постійно також
удосконалювалася бойова й спеціальна підготовка.
У цей час зароджується Морська
прикордонна охорона. У січні 1923-го
створено Чорноморську прикордонну флотилію. Її кораблі, зокрема, на
Україні дислокувалися в Одесі та Севастополі. Незважаючи на брак швидкохідних плавзасобів, відсутність карт
з описом особливостей моря, берега,
підходів до портів і районів плавання,
моряки гідно виконували завдання з
охорони морського рубежу.
20-30-ті роки ознаменувалися
тим, що на озброєння прикордонників стали надходити автомобільна техніка, стрілецька зброя, засоби зв'язку
та сигналізації, оновлювався також
корабельний склад. 1932-й рік – став
часом створення перших авіаційних
прикордонних загонів у містах Києві,
Мінську, в Криму – Окремої морської
авіаескадрильї. З ускладненням обста-

й Дунаю. Для поліпшення керівництва військами управління Українського прикордонного округу передислоковується з Києва до Львова.
Його військові частини розмістилися
в Любомлі, Володимир-Волинському,
Рава-Руській, Перемишлі, Лісках,
Сколе, Надвірній, Коломиї та в Чернівцях. Відтепер прикордонники стали охороняти кордон з країнами, на
території яких знаходилися полчища
агресивних армій гітлерівської Німеччини та її союзників. Усе це значно ускладнювало службу «зелених
кашкетів», так як у прикордонні знаходилося ще чимало ворожих елементів. Окрім цього, прикордонникам
часто доводилося вступати в бойові
сутички з групами диверсантів, що
намагалися перетнути західні рубежі
СРСР. Так, лише на ділянці Любомльського прикордонного загону з квітня
по грудень 1940 року було затримано
більше двохсот порушників кордону,
в т.ч. агентів німецької розвідки. На
початку ж 1941 року на цій ділянці
кількість затриманих іноземних агентів зросла в 15–20 разів. А взагалі на
всьому західному кордоні його вартові
в передвоєнний період затримали 215
тисяч порушників кордону, ліквідували понад 200 диверсійних розвідгруп і
банд. За період з січня по червень 1941
зафіксували 152 перельоти кордону
німецькими літаками. Прикордонна
розвідка, в тому числі й технічними
засобами, своєчасно виявляла та доповідала про зосередження німецьких
військ, підготовку їх до переправи на
прикордонних річках.
НЕЗЛАМНІ ДУХОМ,
ВІРНІ ПРИСЯЗІ
22 червня 1941-го року небувалі
за своїм розмахом і напруженням бої
розгорнулися на кордоні. На фронті,
в 780 кілометрів від Любліна до гирла
Дунаю, було зосереджено німецькофашистську групу армій «Південь»
у складі 57-ми дивізій, у тому числі
8 танкових, за підтримки 1300 літаків 4-го повітряного флоту. Гітлерівському угрупованню протистояли
війська Київського особого округу,
перетвореного в Південно-Західний
фронт під командуванням генералполковника Михайла Кирпоноса.
Чотирма арміями він мав прикривати
ділянку протяжністю 1000 кілометрів.
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Своєю мужністю й стійкістю захисники кордону зірвали плани противника, який на знищення застав відводив всього 30 хвилин. У ці драматичні
години й дні сильний спротив прикордонників і частин Червоної Армії, які
прикрили кордон, витверезливо подіяв
на ошелешених німців. Так, 29 червня,
на сьомий день бойових дій, начальник штабу сухопутних військ Німеччини генерал-полковник Гальдер зробив
запис у щоденнику: «Упертий опір
радянських військ змушує нас вести
бої за всіма правилами наших бойових
статутів. У Польщі та на Заході ми могли дозволити собі вольності й відступати від статутних принципів, тепер це
вже недопустимо».
Героїчні подвиги бійців Любомльського,
Володимир-Волинського,
Рава-Руського,
Перемишльського,
Августовського, Ломженського, Шепетівського, Брестського та Кагульського прикордонних загонів, що
вчинили шалений опір загарбникам
на напрямку головних ударів фашистів, золотими літерами увійшли
в історію прикордонних військ. За
мужність і відвагу, проявлені в перші
дні війни, Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 26 серпня 1941 орденами і медалями було нагороджено
понад дві тисячі прикордонників, які
відзначилися в боях, захищаючи рубе-

Як відомо, починаючи з вересня
1941 року на прикордонників було покладено обов'язки з охорони тилу діючої армії. Тож загони переформували в прикордонні полки. У роки війни
ними було знищено і взято в полон
понад 300 тисяч солдатів і офіцерів
Вермахту. Одночасно у тилу діючої армії ліквідовано 9 тисяч і захоплено 29
тисяч бандитів.
Неоціненний внесок прикордонників і в організацію партизанського
руху в тилу ворога. Яскравими прикладами ведення бойових дій у тилу
противника можуть служити дії партизанських формувань, якими командували офіцери-прикордонники
Михайло Наумов, Андрій Грабчак
й Олександр Терлецький. У складі
партизанського з'єднання Сидора
Ковпака мужньо воював командир
полку Петро Брайко. Немало прикордонників було і в партизанському з'єднанні двічі Героя Радянського
Союзу Олексія Федорова. Спеціальні
розвідувально-диверсійні загони очолювали колишні захисники кордону
Віктор Карасьов, Микола Прокоп’юк
та інші. Вони, як і Михайло Наумов,
Андрій Грабчак і Петро Брайко, удостоїлися високого звання Героя Радянського Союзу.
Наприкінці березня 1944 року
перші частини діючої армії вийшли

ріна, Василя Утіна, Герасима Рубцова,
Олександра Терлецького, Кирила
Алексєєва, Миколи Щербини, Олексія Маловського, Василя Петрова,
Івана Пархоменка, Василя Іванова,
Івана Стеблецова, Івана Булгакова,
Івана Середи та Григорія Поливоди.
В пам’яті народу назавжди залишиться образ прикордонників західного кордону як відданих захисників Віт
чизни при звільненні рідної землі від

ген кордону

жі держави, а 18 із них стали Героями
Радянського Союзу.
Вірні військовій присязі чатові
кордону мужньо діяли і в наступних
боях. У складі Південно-західного
фронту в обороні Києва, на далеких
і ближніх підступах до міста, брали
участь підрозділи прикордонних загонів і окремої Коломийської комендатури Українського округу. З середини
липня 1941 року на напрямку головного удару німецьких військ опинилася станція Попільня, де займали
оборону два стрілецьких полки і прикордонна комендатура Сколівського
прикордонного загону на чолі з капітаном Іваном Середою. 14 липня по
Житомирському шосе рушило велике
танкове з'єднання противника. До полудня в Попільні тривав нерівний бій.
Майже всі прикордонники загинули.
Навіть мертвими вони викликали
страх у ворога. Фашисти зібрали їхні
тіла й спалили.
У нестерпно гарячі липневі дні
початку війни зав'язалися важкі бої
з фашистами в районі Фастова, де
разом з армійськими частинами займали оборону прикордонники РаваРуського і Перемишльського прикордонних загонів. Безсмертний подвиг
здійснили бійці Окремої Коломийської комендатури під командуванням
майора Родіона Філіпова та окружної
школи службового собаківництва, які
30 липня 1941 стали нездоланною перепоною для гітлерівців у районі села
Легедзине, що на Черкащині. Прикордонники знищили 17 танків і багато живої сили противника, та сили
виявилися нерівними – закінчилися
боєприпаси. Останнім резервом захисників був кінологічний загін із
службовими собаками. Коли на полі
бою залишилося кілька живих прикордонників, на ворога випустили вівчарок. Завдяки стійкості й мужності
прикордонників німецький наступ на
цій ділянці було зупинено майже на
два дні. Воїни в зелених кашкетах брали участь в обороні Києва, Мінська,
Одеси, Севастополя, Керчі, а також
у всіх операціях із розгрому ненависного ворога. За період війни безпосередньо в боях на різних фронтах взяли
участь понад 110 тисяч вихованців
кордону. Лише за період 1941–1942
років з прикордонних військ було передано 82 тисячі осіб на формування
загальновійськових з'єднань і частин.

на лінію державного кордону. Примітно, що багатьма із цих з'єднань і
частин командували прикордонники,
які у червні 1941-го першими вели тут
запеклі бої з ворогом. З-поміж них:
генерал армії Масленников (до війни – начальник військ Білоруського прикордонного округу); генерали
Андрєєв, Олешев, Онупрієнко, Коберідзе, Соловйов, Родіонов і Кузьма
Євдокимович Гребенник, пізніше –
начальник військ Українського прикордонного округу, Герой Радянського Союзу.
26 березня 1944 року на 1009-й
день війни війська 2-го Українського
фронту вийшли на західний державний кордон – річку Прут. Першими
на службу у районі міста Бєльци заступили підрозділи 24-го прикордонного полку. У травні 1944 року в
Харкові розпочалося формування
загонів Українського прикордонного
округу. Його начальником було призначено генерал-лейтенанта Петра
Васильовича Бурмаку, який 1937 року
був начальником Славутського прикордонного загону. Наприкінці липня 1944-го 1-й Український фронт
звільнив від ворога території Волинської та Львівської областей і вже 10
серпня прикордонники Українського
округу стали на охорону державного рубежу. В цей же період на Заході
СРСР створюються: Литовський, Білоруський, Прикарпатський (пізніше
Закарпатський), Молдавський і Чорноморський прикордонні округи. До
7 листопада 1944 року увесь західний
кордон СРСР взяли під охорону сорок
чотири прикордонні загони.
ЗАВЖДИ МІЖ КРАЩИХ
Батьківщина високо оцінила внесок прикордонників у справу розгрому гітлерівської Німеччини. Більше десяти тисяч із них нагороджено
орденами й медалями, близько 150
удостоєно звання Героя Радянського
Союзу, 50 прикордонних частин відзначено орденами, 32-м присвоєно
почесні найменування. Понад 20 прикордонних застав було оголошено
іменними на честь прикордонників,
які здійснили подвиг в боях з ворогом і загинули на кордоні. Іменними
стали застави: Віктора Усова, Платона
Кубова, Андрія Кижеватова, Івана Бєляєва, Олексія Лопатіна, Федора Мо-

німецько-фашистських
загарбників.
Одним із свідчень цього є спорудження у містах і селах України, Білорусі й
Молдови пам'ятників героям у зелених
кашкетах.
Після закінчення війни відновлення охорони кордону проходило в
надзвичайно складних умовах. Розруха, голод, численні банди кримінальників – усе це накладало свій відбиток
на службу прикордонних частин і підрозділів західних округів. Тільки з 1945
по 1953 роки їх особовий склад затримав більше 50-ти тисяч порушників
кордону. У боях з ними смертю хоробрих полягли єфрейтори Олександр
Завидов, Семен Пустельников, рядові
Захар Мозговий і Микола Шниріков.
Їхні імена стали носити прикордонні
застави, де служили герої.
14 червня 1949 року засновано нагрудний знак «Відмінний прикордонник», а 13 липня 1950 року – медаль
«За відзнаку в охороні державного
кордону СРСР». У числі перших нею
було нагороджено відважного слідопита старшину Тимофія Пятаєва. На
своєму послужному рахунку він мав
197 затриманих порушників кордону,
бандитів і диверсантів. Орденами Леніна за мужність при охороні кордону
нагороджено прикордонників 50–60их років старшин – Геннадія Гордєєва,
Михайла Філатова, Олександра Смоліна. Прикладом для прикордонників
усіх поколінь стали старшини Олексій
Сапегін і В'ячеслав Дунаєв, а також
гроза контрабандистів Варлам Кублашвілі.
У березні 1954 року утворено Комітет державної безпеки СРСР. 1957
року уряд доручив КДБ охорону державного кордону, передавши йому
прикордонні війська. 5 березня 1963
року наказом КДБ західні прикордонні округи було реорганізовано в нове
об'єднання прикордонних військ –
Західний прикордонний округ. Його
управління знаходилося в столиці
України – місті-герої Києві. Частини
округу дислокувалися на території
України, Білорусії та Молдови і стали
виконувати завдання з охорони кордону з Польщею, Угорщиною, Чехословаччиною, Румунією та на Чорному
морі. Протяжність ділянки кордону
під охороною була до 4-х тисяч кілометрів. До складу військ округу входили: оперативно-військовий відділ
– ОВВ (у Мінську); прикордонні за-

гони в Гродно, Бресті, Львові, Мукачевому, Чернівцях, Кишиневі, Одесі
та Сімферополі; прикордонні бригади
сторожових кораблів і катерів у Балаклаві та Одесі; окремі контрольнопропускні пункти в Бресті, Мостиські, Чопі, Унгенах, Ізмаїлі, Одесі та
в Києві; окрема авіаескадрилья в м.
Одеса, а також інші частини й підрозділи. Чисельність військ була в межах
18-20 тисяч людей.

27 травня 1968 року за заслуги
перед Радянською державою при охороні й захисті державного кордону
та у зв'язку з 50-ти річчям утворення
Прикордонних військ Радянського
Союзу Західний прикордонний округ
було нагороджено орденом Червоного
Прапора.
У 70-80-ті роки минулого століття прикордонний округ оснащувався новими видами озброєння і
автобронетанкової техніки, значна
увага приділялася впровадженню
інженерно-технічних засобів. На
службу в морські частини надійшли нові кораблі й катери. Авіація
поповнювалася літаками та вертольотами.
Оперативно-службова
діяльність на ділянці округу здійснювалася на основі розпоряджень
Головного управління Прикордонних військ з урахуванням конкретних місцевих умов і обстановки. В
охороні кордону округ взаємодіяв
з прикордонниками Польщі, Чехословаччини, Угорщини та Румунії. Регулярно один раз на три роки
оперативно-службова
діяльність
округу піддавалася інспекції КДБ
і Головного управління прикордонних військ. Підсумки перевірок
округ завжди мав цілком задовільні,
а Брестський і Сімферопольський
прикордонні загони, а також морська
бригада в Балаклаві – оголошувалися
кращими в Прикордонних військах
Союзу.
Генерали, офіцери, прапорщики
та солдати округу брали участь у громадянській війні в Афганістані, де

своєю хоробрістю, а подекуди й ціною
власного життя демонстрували високу
гідність охоронців західних державних кордонів.
1963 року начальником військ
округу було призначено генерала Бориса Олексійовича Іванова. На цій
посаді в січні 1972 року його змінив
генерал Микола Васильович Лавриненко. 1980 року командування військами прийняв генерал Ілля Якович
Калініченко, який очолював округ до
червня 1985 року. (Після цього честі командувати округом був удостоєний автор цієї статті – генерал-лейтенант
Стус Володимир Іванович – ред.). А у
серпні 1990 року начальником військ
призначено генерала Валерія Олександровича Губенка.
Багато ветеранів Червонопрапорного Західного прикордонного округу, які віддали свої кращі роки службі з
охорони державних рубежів, і нині залишаються в прикордонному строю.
Організація ветеранів, очолювана
генералом Макаровим Анатолієм Андрійовичем, бере активну участь у вихованні молодого покоління правоохоронців у зелених кашкетах на основі
великого досвіду багаторічної служби в
Прикордонних військах. Зокрема, активну участь беруть у цій роботі Олександр Романенко, Володимир Гребенник, Борис Трегубов, Олександр
Артьомов, Ігор Алфер’єв, Володимир
Дордюк, Леонтій Бесараб, Олександр
Арбеков, Ілля Нефедов, Анатолій Малахов, Григорій Мінін, Григорій Конюшенко, Петро Медвідь, Михайло
Овсянников, Григорій Рибак, Володимир Смирнов, Анатолій Титов, Ананій
Сухов, Анатолій Янішевський, Ігор
Романишин, Євген Герасимчук, Петро
Котляров, Євген Золотобоєв, Анатолій Домнін, Юрій Євстифеєв, Віктор
Пестов, Микола Чехлов, Дмитро Куц,
Микола Нестєров та інші.
З розпадом СРСР і здобуттям
незалежності України завдяки своєчасним рішенням Верховної Ради
України й офіцерському корпусу прикордонників, очолюваних генералом
Валерієм Губенком, було збережено
спадкоємність у справі охорони державних рубежів. Майже 23 роки спершу Прикордонні війська України, а
згодом Державна прикордонна служба України надійно охороняє кордон,
забезпечуючи безпеку України. Ветерани військ вдячні Колегії Державної прикордонної служби України
та її голові – генералу армії України
Миколі Михайловичу Литвину, всім
військовослужбовцям і службовцям
кордону за дбайливе ставлення до історії прикордонників усіх поколінь,
за увагу, яка приділяється ветеранамприкордонникам.
Нинішньому поколінню правоохоронців – нащадкам справи старших – бажаємо нових успіхів у службі
з надійної охорони рубежів України,
чия історія нерозривна з літописом
славних діянь Червонопрапорного Західного прикордонного округу.
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22:30 «КІНГ-КОНГ»

23:45 «УБИВЦІ НА ЗАМІНУ»

00:05 «ГАРНО ЖИТИ НЕ ЗАБОРОНИШ»

01:50 «ДНІ ТУРБІНИХ»

УКРАЇНА

ICTV

ПЕРШИЙ

СТБ

У 1930-му році знімальна група
разом із режисером Карлом
Денхемом вирушає на острів Черепа, щоб вивчати легенди про
гігантську горилу на прізвисько
Конг. Після прибуття вони з`ясовують, що Кінг-Конг таки існує.

У Чжон Лі є мета в житті — заробити багато грошей і перевезти в Лос-Анджелес всю свою
сім'ю. Наркобарон доручає йому
вбити семирічного хлопчика,
сина поліцейського Стена Зедлова...

Художник-модельєр Сергій Бодров працює на текстильній
фабриці провінційного містечка,
і життям в цілому задоволений.
Колектив обирає його головою
цеху, але це не сподобалося
директору Лихіній.

1919 рік. В Україні ще господарюють німці, а навколо Києва
нишпорять петлюрівці. Але вже
наближаються до української
столиці війська Червоної Армії.
Для сім'ї Турбіних це час для
болісних роздумів.

ПЕРШИЙ
06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.20 Х/ф «Наречений за

06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

Україно!

студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Швидкий снiданок
Ранковi поради
Кориснi поради
Пiдсумки тижня
Церемонiя закриття
Олiмпiади-2014
12.10, 18.55, 21.30
Дiловий
свiт
12.25 Право на захист
12.45 Т/с «Вiчний поклик»
14.10 Контрольна робота
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Свiт поезiї.
Т. Шевченко
16.35 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
19.25 Солдати Вiтчизни –
доблесть країни.
Концертна програма
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.40 Концертна програма
до Дня захисника
Вiтчизни «Офiцерська
честь»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «Гарно жити не
заборониш»
01.20 ТелеАкадемiя

07.20
07.25
07.30
07.50
08.35
08.45
09.00
09.50

11.15
12.00
12.25
13.45
14.45
15.45
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
22.40
00.45
02.45
03.40

оголошенням»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Х/ф «Перевiрка на
кохання»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки
станиця
спить»
Подробицi
Т/с «По лезу
бритви»
Т/с «Шулер»
Х/ф «Вiйна
свiтiв»
Подробицi
Т/с «Шулер»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
12.45

ICTV
05.45 Служба розшуку дiтей
05.50 Свiтанок
06.50 Надзвичайнi новини
07.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Прокурорська

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Х/ф «Русалка»
Х/ф «9 рота»

Зiркова хронiка
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Грошi
ТСН
Т/с «Касл-2»
Х/ф «Смак життя»
Грошi
Х/ф «Смак життя»
ТСН
ТСН. Особливе
Телемагазин

про зiрок
10.15 Х/ф «Джентльмени
удачi»

перевiрка»

Герої картини
розшукують зниклу археологічну
цінність – шолом
Олександра Македонського. Нелегко дається
мирному й незлобливому завідувачу дитячого
садка роль запеклого злочинцярецидивіста.

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська

Фільм заснований на реальних
подіях. 9 рота була мало не найлегендарнішим
підрозділом Радянської армії в
Афганістані. Багато хто називав
її «штрафною ротою» . Однак саме звідти вийшло
найбільше число
героїв.

15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
22.20
23.40
23.55
00.50
02.20
03.10
04.40
04.55
05.20

СТБ
05.55 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.35 Неймовiрна правда

13.35
18.45
19.20
20.05

перевiрка»
Т/с «Чужi крила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Чужий район-2»

Наказ про переведення Фролова назад опером
в Центральний
район вже практично підписаний, от і вирішив
Андрій прогулятися «на районі»,
попрощатися з
друзями-товаришами, але так і
не зміг повернутися. Точніше,
повернутися йому вдалося, а от
бути в потрібному для служби
стані – ні...

21.50 Свобода слова
23.45 Х/ф «Убивцi на
замiну» Y

01.15 Х/ф «Таємний бiк
мiста» Y

02.35 Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

03.20 Про-Ziкаве.ua
03.40 Свобода слова

11.50 Слiдство ведуть
12.45
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55
22.00
22.25
23.50
00.40
01.50
03.05

екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-5
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Днi Турбiних»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки-

06.35
06.55
07.00
08.00
10.00
13.20
13.45
15.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
21.55
22.50
00.45
00.50
02.30
02.35
02.40
03.30
03.35
03.50
04.05
04.10
04.35
04.40

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Щасливi
разом»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Х/ф «Жiнка-кiшка»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Ревiзор
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Безжалiснi
люди» Y
Репортер
Х/ф «Смертельна
красуня» Y
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi
Десята муза
в Українi
Зона ночi
Найкращi... Серед
повитух
Земцi
Зона ночi
SOLO-MEA
Зона ночi
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
шефа

НТН
05.00 Т/с «Висяки»
08.30 Агенти впливу
09.20 Правда життя
09.50 Т/с «Таємницi

УКРАЇНА
07.00 Подiї
07.15 Ранок з «Україною»
09.00 Подiї
09.10 Х/ф «Перелiтнi

слiдства-13»
11.40 Т/с «Державний
захист-2»

13.00
16.00
17.00
17.25
18.00
19.00
19.20
20.00
22.00
22.30
02.10
02.40
03.20
04.50

19.00, 21.40, 02.05, 05.00
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»

22.00 Т/с «Менталiст-4»
23.50 Т/с «CSI. Маямi»
00.40 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»

01.25 Т/с «Мертва зона»
02.35 Х/ф «Вiдступники»
ТЕТ
06.50
07.20
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10

М/с «Шоу Гарфiлда»
М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Русалонька»
«Єралаш»
Одна за всiх
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00 Даєш, молодь!
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.05 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 6 кадрiв
23.10 Т/с «Свiтлофор»
23.45 Дурнів+1
00.10 Мiж нами
01.10 Т/с «Закрита школа»
01.55 Т/с «Дєтка»

птахи»
Т/с «Слiд»
Критична точка
Подiї
Т/с «Слiд»
Т/с «Сашка»
Подiї
Говорить Україна
Т/с «Шаман-2»
Подiї дня
Х/ф «Кiнг-Конг»
Подiї дня
Говорить Україна
Т/с «Дев'ятий вiддiл»
Т/с «Дев'ятий вiддiл»

ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.05 Футбол
News
10.15 Великий футбол
12.00 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
13.00 «Челсi» – «Евертон»
15.00 Журнал Лiги
Чемпiонiв
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
Свiту. Англiя 1966
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» –
«Барселона»
18.00 Топ-матч
18.20 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» –
«Торiно»
20.20 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
21.10 Live. Чемпiонат
Нiмеччини. «Кельн» –
«Гройтер Фюрт»
23.15 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
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22:45 «СМЕРТЕЛЬНА КРАСУНЯ»

00:50 «НЕЗВАНІ»

02:10 «КЕТ БАЛУ»

ICTV

ІНТЕР

ICTV

Жінка-поліцейський Рита Різзолі розслідує справу, пов'язану з наркотиком «Фатальна
красуня». Безстрашна Рита
вступає в боротьбу з наркомафією і, звичайно, здобуває
перемогу.

Три кримінальні новели, об'єднані спільною темою і героями.
Наймані вбивці, голова банди,
боксер, для якого честь дорожча
за гроші... Кров ллється рікою,
але сприймати все це серйозно
неможливо.

Після смерті матері Анна потрапляє в клініку. Повернувшись,
вона дізнається, що батько зустрічається з медсестрою, яка
колись доглядала за її матір'ю.
Анну відвідує привид і розповідає
їй про злісні наміри медсестри.

Кет Балу, шкільна вчителька, приїжджає на ранчо до свого батька.
У поїзді вона знайомиться зі
злочинцем-утікачем. Батька,
який не побажав піти зі своєї
землі, вбивають лиходії. Тоді
дочка стає бандиткою.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Доброго ранку,

05.20 Т/с «По лезу

Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради

09.00, 21.00, 05.25

23:35 «КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО»

НОВИЙ КАНАЛ

Пiдсумки дня
09.35, 17.30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.40 Т/с «Монте-Крiсто»
11.40 Свiтло
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Шеф-кухар країни
13.25 Тарас Шевченко
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Свiт поезiї.
Т. Шевченко
16.00 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.25 Концертна програма
«Мелодiя двох
сердець»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Концертна програма
до Дня захисника
Вiтчизни «Офiцерська
честь»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «За щастям»
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 Надвечiр'я
03.10 Служба розшуку дiтей

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.20
12.00
12.25
13.50
14.50
15.50
16.55
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
22.40
00.50
02.20
02.55
03.35

бритви»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай
одружимося
в Українi!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «По лезу
бритви»
Т/с «Шулер»
Х/ф «Незванi»
Подробицi
Слiдство вели...
Т/с «Шулер»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.25
11.35
12.35
13.35
14.35
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.45
00.00
00.55
01.40
02.25
03.10
04.10
04.55
05.20

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Т/с «Справа
лiкарiв»
Красуня за
12 годин-2
Т/с «Свати-4»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Сiм'я
ТСН
Т/с «Касл-2»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Т/с «Справа
лiкарiв»
Сiм'я
Красуня
за 12 годин-2
ТСН. Особливе
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
08.45
09.15
10.05
10.20
12.45
13.00
13.50
14.15

15.05
16.50
18.45
19.20
20.05
21.50
23.35
02.10
03.45
04.30

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi
розбитих
лiхтарiв.
Менти-5»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Лiсник»
Х/ф «Кримiнальне
читво» Y
Х/ф «Кет
Балу» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.40 Неймовiрна правда
про зiрок

10.10 Х/ф «Дозвольте тебе
поцiлувати... на
весiллi»
Минув рік після
подій фільму
«Дозвольте тебе
поцілувати ...
знову». Полковника Григорія
Власова і Наташу
переводять у
Санкт-Петербург. Тепер на
новому місці
служби і в новій
квартирі можна і
про весілля подумати...

11.55 Слiдство ведуть
12.50
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55
22.00
22.25
00.15
01.45

екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «Днi Турбiних»
Нiчний ефiр

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки06.35
06.55
07.00
08.00
08.55
09.45
13.35
13.55
15.20
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
22.45
00.45
00.50
02.25
02.30
03.30
03.35
03.45
04.00
04.05
04.20
04.30
04.35

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi
дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Смертельна
красуня» Y
Репортер
Х/ф «Дочка мого
боса» Y
Зона ночi
Розквiт українського
кiно
Зона ночi
Чи повернеться
лiкар?
Благодiйна медицина
Зона ночi
Майстер музи
Моє серце ножами
проймає
Зона ночi
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа

УКРАЇНА

НТН

05.30 Х/ф «Петрiвка, 38»
06.55 Х/ф «Огарьова, 6»
08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.10, 04.00 Свiдок
09.00 До суду
11.00, 03.10 Т/с
«Мовчазний свiдок»

12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-10»

15.00, 17.00 Т/с «Брудна
робота»

06.10 Т/с «Дев'ятий
вiддiл»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Горюнов»
11.50 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 05.30 Говорить

22.00 Т/с «Менталiст-4»
23.50 Т/с «CSI. Маямi»
Україна
00.40 Т/с «NCIS. Полювання 20.00 Т/с «Шаман-2»
на вбивцю»
22.00, 02.10 Подiї дня
01.30 Т/с «Мертва зона»
00.20 Т/с «Друге повстання
02.40 Таємницi
Спартака»
кримiнального свiту
02.40 Х/ф «Кiнг-Конг»
ТЕТ
ФУТБОЛ 1
06.50
07.20
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10

М/с «Шоу Гарфiлда»
М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Русалонька»
«Єралаш»
Країна У
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00 Даєш, молодь!
14.30, 21.05 Т/с
«Вiсiмдесятi»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
22.05 6 кадрiв
23.10 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Мiж нами
01.10 Т/с «Закрита школа»
01.55 Т/с «Дєтка»

08.00 «Ман Сiтi» – «Сток
Сiтi»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News

10.30 Чемпiонат Iспанiї.

«Сосьєдад» –
«Барселона»
12.25, 20.50 Журнал Лiги
Чемпiонiв
13.00 Великий футбол
14.40 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
Свiту. Мексика-1970
17.40 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
18.45 «Кристал Пелес» –
МЮ
21.30 Лiга Чемпiонiв. 1/4
фiналу (2005/2006).
«Мiлан» – «Лiон»
23.55 Чемпiонат Аргентини.
Огляд туру

qrjlprfpoojl

ulrboj

99

№ 7, 21 лютого 2014 року
СЕРЕДА, 26 ЛЮТОГО 2014 РОКУ

22:45 «ДОЧКА МОГО БОСА»

23:35 «МОВЧАННЯ ЯГНЯТ»

00:05 «ТРОЄ У ЧОВНІ, НЕ РАХУЮЧИ СОБАКИ»

01:35 «КРАМЕР ПРОТИ КРАМЕРА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ПЕРШИЙ

ICTV

Якщо ти небайдужий до дочки
боса, готуйся до найгіршого! Том
виявився не готовий. Він усього
лише зібрався провести з Лізою
вечір, поки його шеф у від'їзді. А
вийшло все навпаки! Тепер час
попрощатися з життям!

Хтось убиває жінок. Почерк один
і той же: знята шкіра і кокон метелика в роті у жертви. Намагаючись знайти маніяка, ФБР направляє студентку Кларіс на
відверту розмову з Ганнібалом
Лектором...

За мотивами твору Джерома К.
Джерома. Троє нерозлучних
друзів вирішують помандрувати
Темзою, щоб зміцнити здоров'я.
Немає нічого більш корисного
для джентльменів у супроводі
собаки, ніж прогулянка річкою!

Для Теда Крамера кар'єра завжди була головним життєвим пріоритетом. Його дружина Джоанна не витримує такої зневаги з
боку чоловіка і втікає з дому, залишивши на руках у батька маленького сина...

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

ІНТЕР
05.20 Т/с «По лезу

07.20
07.25
07.30
07.50
08.35
08.45
09.00, 21.00, 05.25

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Швидкий снiданок
Ранковi поради
Кориснi поради
Пiдсумки дня

09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами

10.00 Пряме включення з

Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.20, 17.30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
11.30, 13.15 Свiт поезiї.
Т. Шевченко
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Д/ф «Стефан Турчак.
Партитура долi»
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Спецпроект «Жива
душа поетова святая»
16.00 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.25 Про головне
19.50, 21.40 М. Мозговий.
Майстер-клас
«Жити...»
20.50 Офiцiйна хронiка
20.55 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «Троє у човнi, не
рахуючи собаки».
1 с.
01.20 ТелеАкадемiя

11.20
12.00
12.25
13.50
14.50
15.50
16.55
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
22.40
00.50
02.55
03.35

бритви»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi
справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай
одружимося
в Українi!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки
станиця
спить»
Подробицi
Т/с «По лезу
бритви»
Т/с «Шулер»
Х/ф «За межею»
Подробицi
Т/с «Шулер»

1+1
06.00 Служба розшуку

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.45
00.00
00.55
01.40
02.25
03.10
03.55
04.10
05.15

ICTV
05.15 Служба розшуку

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Т/с «Справа
лiкарiв»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-4»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Чотири
весiлля-3
ТСН
Т/с «Касл-2»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Т/с «Справа
лiкарiв»
Красуня
за 12 годин-2
ТСН
Чотири весiлля-3
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
08.45
09.15
10.05
10.20
12.45
13.00
13.50
14.10

15.05
16.50
18.45
19.20
20.05
21.50
23.35
01.35
03.15
04.45

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi
розбитих
лiхтарiв.
Менти-5»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Лiсник»
Х/ф «Мовчання
ягнят» Y
Х/ф «Крамер
проти
Крамера» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Про-Ziкаве.ua

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

09.50
10.50
12.35
13.35
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55

НОВИЙ
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки-

про зiрок
Зiркове життя
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»

ХХ – інспектор
поліції, а також
мати двох синів і
приваблива жінка. Здатна розкривати заплутані злочини, вона
не бачить кохання навіть коли воно у неї перед
носом. Чи
вдасться Лаурі
відновити душевну рівновагу і
знову знайти кохання?

22.00
22.25
00.40
02.00

«Вікна»-новини
Хата на тата
Х/ф «Днi Турбiних»
Нiчний ефiр

06.35
06.55
07.00
08.00
09.00
09.50
13.25
13.50
15.20
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
22.45
00.20
00.25
01.50
01.55
02.00
02.55
03.00
03.55
04.00
04.10
04.40
04.45

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi
разом»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi
дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Дочка мого
боса» Y
Репортер
Х/ф «Дюплекс» Y
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Становлення
українського
нiмого кiно
Зона ночi
Легендарне парi
Мольфар
Зона ночi
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа

НТН
05.25 Т/с «Брудна робота»
08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.10, 03.55 Свiдок
09.00 До суду
11.00, 03.05 Т/с
«Мовчазний свiдок»

12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожний
патруль-3»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
Т/с «Слiд»

розбитих лiхтарiв-10»

15.00, 17.00 Т/с «Той, що
рахує зiрки»

22.00 Т/с «Менталiст-4»
23.50 Т/с «CSI. Маямi»
00.40 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»

10.00, 20.00 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.25 Говорить
Україна

22.00, 02.10 Подiї дня
00.20 Т/с «Друге повстання

01.30 Т/с «Мертва зона»
02.40 Таємницi
кримiнального свiту

Спартака»

04.25 Речовий доказ

04.55 Срiбний апельсин

ТЕТ
07.20
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10

ФУТБОЛ 1
08.00 «Челсi» – «Евертон»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.25, 20.10, 05.10 Огляд
вiвторка. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
11.20 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» –
«Торiно»
13.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Шальке» – «Майнц»
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
Свiту. ФРН 1974
16.00 «Норвiч» –
«Тоттенгем»
18.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Ельче»
21.00 Live. Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Галатасарай» –
«Челсi»
00.00 Огляд середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
00.50 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Шальке» – «Реал»

М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Русалонька»
«Єралаш»
Одна за всiх
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00, 21.05 Т/с
«Вiсiмдесятi»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
22.05 6 кадрiв
23.10 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Мiж нами
01.10 Т/с «Закрита школа»
01.55 Т/с «Дєтка»
02.40 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
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22:45 «ДЮПЛЕКС»

23:40 «СПИСОК ШИНДЛЕРА»

01:10 «ДОМІНО»

ICTV

ІНТЕР

1+1

Алекс і Ненсі нарешті знайшли
квартиру своєї мрії: двоповерхові апартаменти в тихому районі. Однак покупка виявилася з
походом — старезною бабусею,
яка не збирається з'їжджати!

Оскар Шиндлер, член нацистської партії, відкриває в Кракові
фабрику. Як персонал він наймає євреїв із гетто. Шиндлер
звикає до працівників, переймається їхньою страшною долею і
рятує від знищення...

У Девіда було все: гроші, дорога
машина, квартира в респектабельному районі Нью-Йорка,
друг-письменник і подружка
Джуліанна. Так він і жив не журячись, поки одного прекрасного
дня не зустрів Софію.

Команда мисливців за головами
використовує свої особливі методи, не залишаючи жертвам
жодних шансів. Одного разу вони
взялися за справу, пов'язану з
крадіжкою 10 мільйонів з казино...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.20 Мультфiльм
06.30 Доброго ранку,

05.20 Т/с «По лезу

Україно!
06.35, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради

09.00, 21.00, 05.25

00:50 «ВАНІЛЬНЕ НЕБО»

НОВИЙ КАНАЛ

Пiдсумки дня
09.30, 17.30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.35 Книга.ua
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Кордон держави
13.20 Слово правди i любовi
13.45 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Свiт поезiї.
Т. Шевченко
15.55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.25 Про головне
19.50 Фольк-music. Краще
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40, 04.35 Надвечiр'я
22.45 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «Троє у човнi, не
рахуючи собаки». 2 с.
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.20
12.00
12.25
13.50
14.50
15.50
16.55
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
22.40
00.50
03.00
03.35

бритви»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай
одружимося
в Українi!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки
станиця
спить»
Подробицi
Т/с «По лезу
бритви»
Т/с «Шулер»
Х/ф «Ванiльне
небо»
Подробицi
Т/с «Шулер»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.25
11.25
12.30
13.35
14.35
15.35
16.45
17.10
19.30
20.00
22.00

00.05
00.20
01.10
03.05

04.40
04.55
05.20

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Т/с «Справа
лiкарiв»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-4»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Футбол. Лiга Європи.
«Валенсiя» (Iспанiя) –
«Динамо» (Київ)
ТСН
Т/с «Касл-2»
Х/ф «Домiно»
Футбол. Лiга Європи.
«Валенсiя» (Iспанiя) –
«Динамо» (Київ)
ТСН
ТСН. Особливе
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
08.45
09.15
10.05
10.20
12.45
13.00
13.50
14.15

15.10
16.50
18.45
19.20
20.05
21.50
23.40
02.55
04.50

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi
розбитих
лiхтарiв.
Менти-5»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Лiсник»
Х/ф «Список
Шиндлера» Y
Х/ф «Пiвнiчна
країна» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.00 Чужi помилки
05.40 Усе буде добре!
07.35 Неймовiрна правда
09.00
10.05
12.05
13.00
16.00
18.00
18.20

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Лекцiї для
домогосподарок»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
вчинки своїх кумирів...

20.00 Слiдство ведуть
20.55
22.00
22.25
23.20
00.15

екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Зiркове життя
Х/ф «Сiднi Шелдон.
Якщо завтра настане»

Y

01.35 Нiчний ефiр

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки06.35
06.55
07.00
08.00
09.00
09.50
13.35
14.00
15.20
16.10
17.10
18.00
19.00
19.20
20.00
22.45
00.25
00.30
02.10
02.15
02.20
03.10
03.15
03.25
03.55
04.00
04.25
04.30
04.35

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi
дочки»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi
дочки»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Дюплекс» Y
Репортер
Х/ф «Вибух із
минулого»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Середньовiччя
зачиняється о 18.00
Я, милiстю Божою,
пан возний
Зона ночi
Невгамовний
Пантелеймон
Зона ночi
Служба розшуку дiтей
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа

УКРАЇНА

НТН

05.20, 15.00, 17.00 Т/с
«Той, що рахує зiрки»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.15, 03.55 Свiдок
09.00 До суду
11.00, 03.10 Т/с
12.00
13.00
19.30
22.00
23.50
00.40
01.30
02.45

«Мовчазний свiдок»
Т/с «Детективи»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-11»
Т/с «Менталiст-4»
Т/с «CSI. Маямi»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
Т/с «Мертва зона»
Таємницi
кримiнального свiту

ТЕТ

07.20
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10

М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Русалонька»
«Єралаш»
Країна У
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00, 21.05 Т/с
«Вiсiмдесятi»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
22.05 6 кадрiв
23.10 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Мiж нами
01.10 Т/с «Закрита школа»
01.55 Т/с «Дєтка»
02.40 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

06.00 Т/с «Дорожний
патруль-3»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 03.25 Говорить
Україна

19.50 Футбол. Лiга Європи

УЄФА. «Шахтар»
(Донецьк) –
«Вiкторiя» (Плзень)
22.00, 02.10 Подiї дня
00.20 Т/с «Друге повстання
Спартака»
ФУТБОЛ 1

08.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Гранада»

10.00, 15.40, 22.55 Футбол
News

10.30, 16.00, 05.10 Огляд

середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
11.20 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Галатасарай» –
«Челсi»
13.25 Чемпiонат Францiї.
«Лiлль» – «Лiон»
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
Свiту. Аргентина 1978
16.50 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Шальке» – «Реал»
18.50 Live. Лiга Європи
УЄФА. «Рубiн» –
«Бетис»
21.00, 00.00 Шлях до
Турина
21.55 Live. Лiга Європи
УЄФА. «Лiон» –
«Чорноморець»

10
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20:35 «ДВІ МИТТЄВОСТІ КОХАННЯ»

22:45 «ВИБУХ ІЗ МИНУЛОГО»

23:40 «ЗАГАДКОВА ІСТОРІЯ БЕНДЖАМІНА БАТТОНА»

23:50 «ОПІВНОЧІ В ПАРИЖІ»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

1+1

Катя — добра дівчина. З дипломом лікаря її тримають на посаді
лаборанта, а наречений Григорій
не поспішає вести дівчину до вівтаря. Можливо, терпляча Катя
жила б так і далі, однак сталося
нещастя, яке все змінило.

На початку 60-х якийсь винахідник
побудував під своїм будинком
бомбосховище. Коли над будинком вибухнув літак, винахідник вирішив, що почалася війна, і сховався в бомбосховищі разом із вагітною дружиною. Минуло 36 років.

Фільм про чоловіка, який народився у віці 80-ти років, а потім...
почав молодшати. Ця людина, як
і кожен із нас, не могла зупинити
час. І її шлях такий незвичайний,
що навряд чи це могло статися
ще в чиємусь житті...

Письменник і безнадійний
романтик, упевнений в тому,
що повинен був жити в 1920-х
роках, приїжджає в Париж зі
своєю коханою на канікули і
потрапляє в минуле.

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

ІНТЕР
05.20 Т/с «По лезу

студiї
07.20 Тема дня
07.25, 07.40 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради

09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.40, 17.30 Т/с «Таємниця
старого мосту»

10.35 Т/с «Монте-Крiсто»
11.40 Свiт поезiї.
Т. Шевченко

12.10, 18.55, 21.25 Дiловий
свiт
12.25 Вiра. Надiя. Любов
13.20 Українського роду
13.40 Т/с «Вiчний поклик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Тарас Шевченко –
художник
16.05 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.25 Концертна програма
«Мелодiя двох
сердець»
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.40 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Не йдіть,
дiвчата, замiж»
01.20 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
02.30 Д/ф «Кейп-Код: пора
журавлини»

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20
11.20
12.00
12.25
13.50
14.50
15.50
16.55
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
22.35
00.45
02.20
02.55
04.30

бритви»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Зрозумiти.
Пробачити
Давай
одружимося
в Українi!
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки
станиця
спить»
Подробицi
Х/ф «Двi митi
кохання»
Т/с «Шулер»
Х/ф «Двоє
пiд дощем»
Подробицi
Т/с «Шулер»
Х/ф «Днi Турбiних»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.25
11.20
12.30
13.35
14.35
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
20.55
22.45
23.50
01.35
03.15
04.45
05.30

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Гюльчатай»
Т/с «Громови»
Т/с «Громови»
Т/с «Справа
лiкарiв»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-4»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Казкова Русь
Вечiрнiй
Київ-2013
Супергерої
Х/ф «Опiвночi в
Парижi»
Х/ф «Супровiдник»
Х/ф «Опiвночi в
Парижi»
ТСН
Телемагазин

ICTV
05.20 Служба розшуку

05.25
05.55
06.55
08.45
09.15
10.05
10.20
12.45
13.00
13.50
14.05
15.05
16.50
18.45
19.20
20.05
21.50
23.40

02.25
04.25
05.10

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Лiсник»
Х/ф «Загадкова
iсторiя
Бенджамiна
Баттона» Y
Х/ф «Невидимий
бiк» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.55 Чужi помилки
06.40 Неймовiрна правда

08.10
18.00
18.20
20.05

про зiрок
Т/с «Дихай зi мною»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Була тобi
кохана»
Сергій Громов,
старпом на науковому судні, ходить у плавання з
коханою жінкою
Оленою, яка чекає від нього дитину. Вони планують одружитися. Але Сергія
плани руйнує
старший корабельний механік,
який давно кохає
Олену. Він позбавляється від
конкурента.

22.00 «Вікна»-новини
22.25 Х/ф «Була тобi
кохана»

00.20 Х/ф «Лекцiї для
домогосподарок»

02.20 Х/ф «Сiднi
Шелдон. Якщо завтра
настане» Y
03.30 Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10, 06.55 Kids'Time
06.15, 13.35 М/с

03.40
03.55
04.10
04.15
04.30
04.45
05.00
05.05
05.30
05.50
06.05

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожний

08.30, 16.45 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих

06.10 Срiбний апельсин
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

зiрки»

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 13.55 М/с «Губка
Боб»
07.00 Пiдйом
08.00 Т/с «Вiола
Тараканова»
09.00, 17.10 Т/с «Не родись
вродливою»
09.50 Т/с «Воронiни»
15.20 Т/с «Друзi»
16.10 Т/с «Татусевi дочки»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
22.45 Х/ф «Вибух із
минулого»
00.40 Репортер
00.45 Погода
00.50 Х/ф «Щасти, Чаку!»

02.25
02.30
03.25
03.30

НТН
05.20 Т/с «Той, що рахує

Y

Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
Видряпатися на попа
Бий, хто цнотливий
Зона ночi
Втраченi права
Магдебурзькi хронiки
Першi кроки
кримiналiстики
Зона ночi
Десята муза в Українi
Жар-птиця
Софiя – дитя кохання
Зона ночi

лiхтарiв»

Подiї

15.00 Т/с «Той, що рахує
17.00
19.00
19.30
21.40
00.10

02.05
03.35
04.00

патруль-3»

зiрки»
Т/с «Той, що рахує
зiрки»
Свiдок
Х/ф «Шпигун»
Х/ф «Екiпаж»
Х/ф «Пiдроздiл
«Дельта-2».
Колумбiйський
зв'язковий»
Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»
Речовий доказ
Випадковий свiдок

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 12.50, 17.20, 21.00,
22.30 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Шаман-2»
11.50 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 04.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.45 Говорить
Україна

22.00, 03.30 Подiї дня
00.20 Т/с «Друге повстання
Спартака»

ТЕТ
06.50
07.20
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10

ФУТБОЛ 1
М/с «Шоу Гарфiлда» 10.00, 15.40, 23.25 Футбол
News
М/с «Лалалупси»
10.30, 13.35 Шлях до
Мультик з Лунтiком
Турина
М/с «Русалонька»
11.30, 02.30 Лiга Європи
«Єралаш»
УЄФА. «Лiон» –
Вiталька
«Чорноморець»
Т/с «Ксена –
14.25, 04.20 Огляд матчiв.
принцеса-воїн»
Лiга Європи УЄФА
14.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
15.00, 19.00 ПанянкаСвiту. Iспанiя-1982
селянка
16.00 Лiга Європи УЄФА.
16.00 Iкона стилю
АЗ «Алкмаар» –
17.00 Пiвцарства за кохання
«Слован»
18.00 Розсмiши комiка
18.00 Свiт Прем'єр-Лiги
20.00 Х/ф «Золоте око»
18.40 Лiга Європи УЄФА.
22.40 6 кадрiв
«Шахтар» –
23.10 Т/с «Свiтлофор»
«Вiкторiя»
00.10 Мiж нами
20.45 Чемпiонат Iталiї.
01.10 Т/с «Закрита школа»
Передмова до туру
01.55 Т/с «Дєтка»
21.25 Live. Чемпiонат
02.40 Т/с «Кремлiвськi
Нiмеччини. «Герта» –
«Фрайбург»
курсанти»

СУБОТА, 1 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ

21:40 «СПОКУТА»

21:40 «НЯНЬКИ»

22:10 «1+1»

22:15 «ВОЛОДАР БУРІ»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

Лікар Поліна збиває 10-річного
Семена. Не зволікаючи, вона
відвозить дитину в свою лікарню,
щоб допомогти. Батько Семена
одержимий жагою помсти. Але
не знаючи, що винуватиця ДТП
— Поліна, закохується в лікаря.

Транспортний магнат наймає
близнюків Девіда і Пітера Фальконе для захисту своїх племінників, які залишилися без батьків.
А племінники — теж близнюки й
моторошні бешкетники, так що
квартет вийшов ще той!

Постраждавши в результаті нещасного випадку, аристократ Філіп наймає в помічники людину, яка
зовсім не підходить для цієї роботи, — чорношкірого Дрісса, молодого мешканця передмістя, який
щойно вийшов із в'язниці.

Загін з розмінування працює в
одному з іракських міст, де практично кожен предмет є смертельно небезпечним. Однак Джеймс
— сапер-підривник — ставиться
до знешкодження бомб, як до
гри...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.15, 23.40 Фiльм-концерт

05.40 Х/ф «Днi Турбiних»
08.00 Школа доктора

«В. Добринiн.
Бiографiя в пiснях»
07.50 Смiх з доставкою
додому
08.30 Панянка та кулiнар
09.00 Армiя
09.15 Православний вiсник
09.45 Моменти життя
10.45 Спецпроект «Жива
душа поетова святая»
12.55 Театральнi сезони
13.55 Баскетбол. Чемпiонат
України
16.10 В гостях у Д. Гордона
17.00 Золотий гусак
17.25 Свiт поезiї.
Т. Шевченко
17.50 Star-шоу. Святкуємо
Масляну
19.20 Концертна програма
I. Бобула «Крила мрiй
моїх»
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.35 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Завтра. PRO
01.45 Свiт навколо нас
02.00 Нащадки
03.00 Д/ф «Долина
в'язниць: тюремна
iндустрiя»
03.55 Рояль в кущах
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30 Х/ф «Термiново...Сек
ретно...ГУБЧЕКА»

1+1

06.10 Свiтське життя
07.00 Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»

Комаровського

08.50 «Городок»
09.30 Новини
10.00 Д/ф «Мосфiльм.
Народження легенди»
12.05 Х/ф «Дiамантова
рука»
Скромний і чесний радянський
працівник Семен
Семенович під
час зарубіжної
туристичної поїздки знайомиться з симпатичним чоловіком і
випадково стає
центральною фігурою в операції
з виявлення зграї
«валютників»...

14.05 Т/с «Мама буде
18.05
20.00
20.35
22.45
02.30
03.20

проти»
Т/с «Хтось втрачає,
хтось знаходить»
Подробицi
Т/с «Хтось втрачає,
хтось знаходить»
Т/с «Терор коханням»
Д/ф «Мосфiльм.
Народження легенди»
Х/ф «Дiамантова
рука»

ICTV

08.05 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

08.30 М/с «Король-лев.
08.55
09.00
10.10
10.50
12.00
13.10
14.15
16.05
18.30
19.30
20.00
22.10
00.30

Тiмон i Пумба»
М/с «Енгрi бердс»
Свiт навиворiт-5
Казкова Русь
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Вечiрнiй Київ-2013
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-5
ТСН
Вечiрнiй квартал
Х/ф «1+1»
Х/ф «Iнший свiт»

Століттями володарі царства мороку, вампіри і
перевертні, ведуть нещадну
війну, невидиму
для людських
очей. Безстрашна Селіна, воїнвампір, яку веде
невгамовна жага
помсти, щоночі
винищує перевертнів.

02.40 Х/ф «Шкереберть»
04.05 Х/ф «Супровiдник»
05.45 Телемагазин

СТБ

05.25
05.50
06.50
08.15
10.05
11.10
11.35
18.45
19.00
19.50
22.15

Факти
Свiтанок
Х/ф «Флiнстоуни-2»
Т/с «Чужий район-2»
Зiрка YouTube
Дача
Т/с «Винищувачi»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Винищувачi»
Х/ф «Володар
бурi» Y
00.35 Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв» Y
02.30 Х/ф «Запальнi
канiкули» Y
Шон і Нік, зірки
футбольної команди школи, вирушають у табір
для капітанів
«групи підтримки», замість того,
щоб поїхати на
збори, де хлопців
очікували б важкі
тренування. Прибувши на місце,
вони зустрічаються з натовпом
вродливих дівчат.

05.45 Х/ф «В зонi
07.05
07.55
09.00
09.50
10.25
12.45
16.35

особливої уваги»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
ВусоЛапоХвiст
Хата на тата
Х/ф «Була тобi
кохана»
Х/ф «За двома
зайцями»
Він тримав у Києві, за канавою,
власну цирюльню, яка перебувала в жалюгідному стані, тому
що більшу частину часу він присвячував гульні
та грі в карти.
Програвши багато грошей, Голохвастий вирішив виправити
становище одруженням...

18.00 Т/с «Батькiвський
21.40
23.15
00.40

03.50 Х/ф «Який батько,
такий син»
05.30 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

02.15

iнстинкт»
Х/ф «Спокута»
Детектор брехнi-5
Х/ф «Сiднi
Шелдон. Якщо
завтра настане» Y
Нiчний ефiр

06.10 К. Бiлокур. Послання
06.40 М/с «Назад у
майбутнє»

04.30 Т/с «Той, що рахує
07.35

08.10 М/с «Том i Джеррiшоу»

10.05 Файна Юкрайна
12.15 Уральськi
пельменi

14.15 Т/с «Воронiни»
18.00 Х/ф «Уже хто б
казав»

20.00 Х/ф «Уже хто б
казав-2»

21.40 Х/ф «Няньки»
23.30 Вже котрий
00.20
02.00
02.05
02.45
03.00
03.05
03.35
04.00
04.05
04.25
04.50
04.55
05.15
05.20

день
Х/ф «Я не знаю,
як вона робить
це» Y
Зона ночi
Зiрка Вавилова
POETA MAXIMUS
Зона ночi
Тб про ТБ
Рай
Зона ночi
Пристрастi
навколо
символiки
Митрополит
Дмитро
Могила
Зона ночi
Так нiхто не
кохав
Зона ночi
М/с «Назад у
майбутнє»

УКРАЇНА

НТН

11.30
12.00
13.00
13.40
14.10
15.25
05.10
17.00
22.30
02.00
04.05
ТЕТ

зiрки»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Х/ф «ДМБ»
Х/ф «ДМБ-2»
Х/ф «ДМБ-2»
Т/с «Сонька Золота
Ручка»
Т/с «Висяки»
Х/ф «Екiпаж»
Х/ф «ДМБ»

07.00
07.10
08.30
10.00
11.00

Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Один за сто годин
Х/ф «Алiбi-надiя,
алiбi-любов»
13.00 Х/ф «Моє кохане
чудовисько»
17.00 Т/с «Якщо ти не зi
мною»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Якщо ти не зi
мною»
21.20 Х/ф «Распутiн»
23.20 Х/ф «Повернення
додому»
03.00 Подiї
03.20 Х/ф «Лабiринти
брехнi»
06.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-

09.25 Чемпiонат Англiї.

09.00
09.40

10.00, 16.30, 22.30 Футбол

10.05
10.35
10.45
12.10
13.35
15.15
17.20
20.00
21.00
23.00
00.55

код»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Фiксики»
М/ф «Битва за
планету Терра»
М/ф «Не бий
копитом»
Панянка-селянка
Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду-2»
Х/ф «Золоте око»
Вiталька
Розсмiши комiка
Т/с «Секс i мiсто»
Х/ф «Лепрекон-3.
Пригоди у ЛасВегасi»

Передмова до туру
News

10.30 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Говерла»
13.00, 16.00 Футбол Live
13.55 Live. Чемпiонат
України. «Таврiя» –
«Севастополь»
16.55 Live. «Сток Сiтi» –
«Арсенал»
19.20 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
19.25 Live. «Саутгемптон» –
«Лiверпуль»
21.40 Iсторiї чемпiонату
Англiї
21.50 Свiт Прем'єр-Лiги
22.55 «Евертон» – «Вест
Гем»
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18:00 «УЖЕ ХТО Б КАЗАВ-3»

19:40 «КІНЕЦЬ СВІТУ»

21:05 «ДОМОУПРАВИТЕЛЬ»

21:50 «РАЙОН № 9»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ

ICTV

Майкі та Джулі посилено пізнають
світ, вибираючи для цього найнеспокійніші способи, які неабияк
нервують батьків. А допомагає їм
методично перетворювати сімейне кубельце на божевільню парочка чарівних псів.

Напередодні третього тисячоліття
людство напружено чекає Страшного суду, підступів Люцифера і
світових змов. І саме в Нью-Йорк
прийде сатана в пошуках нареченої, щоб схрестити шпаги з колишнім поліцейським...

На курсі Олексія Агафонова
з'являється Ангеліна Аїстова.
Зневірившись привернути увагу
красуні, він імітує зіткнення з її
авто. Щоб зам'яти справу про
наїзд, Олексія взяли в дім Аїстових на посаду садівника.

Людство вступає в контакт з позаземним розумом, коли над Йоханнесбургом зависає космічний
корабель. Земні вчені самі проникають всередину, де вони знаходять величезну кількість виснажених і хворих іншопланетників.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35, 23.40 Смiх з

ІНТЕР
04.50 Т/с «Мама буде
проти»

горошинi»

доставкою додому
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 00.00 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
10.00 Околиця
10.35 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
11.00 Крок до зiрок
11.50 Караоке для дорослих
12.45 Тарас Шевченко в
Петербурзi
13.20 Як ваше здоров'я?
14.10 Ближче до народу
14.50 В гостях у Д. Гордона
15.45 Концертна програма
«Ми дiти твої,
Україно!»
16.55 Маю честь запросити
17.55 Дiловий свiт. Тиждень
18.35 Шевченкiвський вечiр
20.30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
22.00 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
02.10 Х/ф «Йди i дивись»
04.25 Свiтло
04.45 Книга.ua
05.10 Д/ф «Пошук Мазепи»

08.10 Школа доктора

07.40 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Король-лев.

08.50
09.30
10.00
11.00
12.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.55

Комаровського
«Городок»
Новини
Орел i решка. На краю
свiту
Д/ф «Ельдар Рязанов.
Жiночi iсторiї»
Т/с «Хтось втрачає,
хтось знаходить»
Х/ф «Двi митi
кохання»
Х/ф «Два Iвани». 1 с.
Подробицi тижня
Х/ф «Два Iвани». 2 с.
Х/ф «Бiдна Liz»
Сержант Джо Соколофф їде в Росію виконати
прохання своєї
бабусі. Його грабують у поїзді, й
він опиняється в
маленькій станиці без грошей і
документів.
Смішний дивак у
білому ковбойському капелюсі
потрапляє в
«дивний світ дивних росіян».

1+1
06.05 Х/ф «Принцеса на

Тiмон i Пумба»

08.35 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

09.00 Лотерея «ЛОТОЗАБАВА»
10.00 ТСН
10.35 Х/ф «Мiмiно»

Невдатний льотчик, якого з великою любов’ю і
добрим гумором
зіграв популярний Вахтанг Кікабідзе, намагається влаштувати
особисте життя.
Йому пощастило:
він починає літати на великих літаках до Москви.
Але невдачі не
залишають Міміно.

12.40
13.55
14.05
15.10
19.30
20.15

22.55
23.55
01.00
02.45
Народження легенди» 04.40
03.40 Т/с «Терор коханням» 05.30
00.40 Х/ф «Здивуй мене»
02.05 Подробицi тижня
02.50 Д/ф «Мосфiльм.

Зiркова хронiка
М/с «Маша i Ведмiдь»
Чотири весiлля-2
Х/ф «Несподiвана
радiсть»
ТСН-Тиждень
Голос країни-4.
Перезавантаження
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
Х/ф «Клас»
Х/ф «Iнший свiт»
Чотири весiлля-2
Телемагазин

ICTV
06.05 Факти
06.20 Свiтанок
07.40 Дача
08.10 Мульт особистостi
08.40 Так$i
09.05 Космонавти
09.55 Зiрка YouTube
11.00 Козирне життя
11.35 Вам i не снилося!
12.10 Т/с «Лiсник»
Серіал. Колишній
спецназівець Леонід Зубов опинився в селі, загубленому в глухому лісі. Тут він,
здавалося б, повинен знайти і
спокійне життя, і
роботу лісника,
яка йому до душі.
Але навіть у цьому краю буває
дуже небезпеч-

СТБ
06.35 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
08.00

09.05
09.55
11.10
15.20
19.00
19.55
21.05
22.55

но!

18.45
19.40
21.50
23.45

Факти тижня
Х/ф «Кiнець свiту»
Х/ф «Район №9» Y
Х/ф «Мовчання
ягнят» Y
01.45 Х/ф «Загадкова
iсторiя Бенджамiна
Баттона» Y
04.25 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ
07.45 Церква

Їмо вдома
Усе буде смачно!
Караоке на Майданi
Т/с «Мама-детектив»
Т/с «Батькiвський
iнстинкт»
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Домоупра–
витель»
Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»

08.00

Смішна і трохи
сумна історія про
кохання. Вона –
орнітолог, він –
бізнесмен. Її син
– розвозить піцу,
його дочка – студентка. Лише
кілька годин знадобиться для того, щоб долі героїв дивним чином тісно пере-

21.45

10.10
12.30
14.20
16.15
18.00
19.50

23.40
00.35
02.45
02.50
03.50
03.55
04.10
04.15

плелися.

00.55 Х/ф «Сiднi

04.25

Шелдон. Якщо завтра
настане» Y
02.35 Нiчний ефiр

04.45

Христова
М/с «Том i Джеррiшоу»
Файна
Юкрайна
Х/ф «Няньки»
Х/ф «Уже хто б
казав»
Х/ф «Уже хто б
казав-2»
Х/ф «Уже хто б
казав-3»
Х/ф «Одного
разу у Вегасi»
Х/ф «Щасти,
Чаку!» Y
Уже котрий
день
Х/ф «Життя як дім»
Зона ночi
Iван Мазепа
Зона ночi
Скiфи (свiдчення i
версiї)
Зона ночi
Мовчазне
божество
Шануйте
майстрiв
замолоду
Зона ночi

НТН
06.20 Т/с «Сонька Золота
Ручка»

11.30 Легенди карного
12.00
12.50
13.20
15.30
23.00
00.00
01.45

03.30
03.55

розшуку
Агенти впливу
Таємницi
кримiнального свiту
Х/ф «Шпигун»
Т/с «Державний
захист-2»
Переломнi 80-тi
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
Х/ф «Пiдроздiл
«Дельта-2».
Колумбiйський
зв'язковий»
Речовий доказ
Випадковий свiдок

ТЕТ
07.30 Байдикiвка
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
11.00 М/ф «Барбi.
Таємниця феї»
12.20 Обережно, дiти!
13.15 Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду-2»
15.20, 00.55 Х/ф
«Побачення»
17.05 Країна У
19.00 Вiталька
21.00 Розсмiши комiка
23.00 Т/с «Секс i мiсто»
02.15 Х/ф «Перевертнi»

УКРАЇНА
06.45 Подiї
07.05 Х/ф «Алiбi-надiя,

09.00
10.00
11.00
12.00
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00
23.30
01.15
02.00

алiбi-любов»
Ласкава просимо
Таємницi зiрок
Таємницi зiрок
Т/с «Дорожний
патруль-4»
Х/ф «Мама виходить
замiж»
Моя краща половина
Подiї недели
Пристрастi на паркетi
Т/с «Iнтерни»
Великий футбол
Подiї тижня
Церемонiя вручення
премiї «Оскар»

ФУТБОЛ 1
10.00, 14.45, 21.05 Футбол
News
10.20 Мiнi-iсторiї Кубка
Свiту. 1966-1982рр.
11.30, 20.25 Журнал
Лiги
Чемпiонiв
12.00 Futbol Mundial
12.30 Свiт Прем'єр-Лiги
13.00, 16.00 Футбол Live
13.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Чорноморець»
16.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини.
«Хоффенхайм» –
«Вольфсбург»
18.25 Live. «Тоттенгем» –
«Кардiфф»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Барселона» –
«Альмерiя»
00.00 Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Ювентус»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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РЯДКАМИ КОБЗАРЯ

І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм
в Украйні і не в Украйні моº дружнºº посланіº (уривок)
ßкби ви вчились так,
як треба,
Òо й мудрость би була своя.
À то çаліçете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все çнаþ,
Íема ні ïекла, ані Ðаþ.
Íемає й Áога, тілько я!
Òа куций німець уçловатий,
À більø нікого!..» —
«Äобре, брате,
Ùо æ ти такеє?»
«Íеõай скаæе
Íімець. Ìи не çнаєм».
Îтак-то ви навчаєтесь
Ó чуæому краþ!
Íімець скаæе: «Ви моголи».
«Ìоголи! моголи!»
Çолотого Òамерлана
Îнучата голі.
Íімець скаæе: «Ви слав’яне».
«Слав’яне! слав’яне!»
Славниõ ïрадідів великиõ
Правнуки ïогані!
І Êоллара читаєте
Ç усієї сили,
І Øаôарика, і Ãанка,
І в слав’яноôіли
Òак і ïретесь... І всі мови
Слав’янського лþду —
Всі çнаєте. À своєї
Äас[т]ьбі... Êолись будем
І ïо-своєму глаголать,
ßк німець ïокаæе
Òа до того й історіþ
Íаøу нам роçкаæе, —
Îтойді ми çаõодимось!..
Äобре çаõодились

По німецькому ïокаçу
І çаговорили
Òак, ùо й німець не второïа,
Óчитель великий,
À не те, ùоб ïрості лþде.
À ´валту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Ìуçика та й годі.
À історія!.. ïоема
Вольного народа!
Ùо ті римляне убогі!
×ортçна-ùо — не Áрути!
Ó нас Áрути! і Êоклеси!
Славні, неçабуті!
Ó нас воля виростала,
Äніïром умивалась,
Ó голови гори слала,
Стеïом укривалась!»
Êров’þ вона умивалась,
À сïала на куïаõ,
Íа коçацькиõ вольниõ труïаõ,
Îкрадениõ труïаõ!
Подивіться лиøень добре,
Прочитайте çнову
Òуþ славу. Òа читайте
Îд слова до слова,
Íе минайте ані титли,
Íіæе тії коми,
Все роçберіть... та й сïитайте
Òойді себе: ùо ми?..
×иї сини? якиõ батьків?
Êим? çа ùо çакуті?..
… Íе дуріте самі себе,
Óчітесь, читайте,
І чуæому научайтесь,
É свого не цурайтесь.
Áо õто матір çабуває,
Òого Áог карає,

Òого діти цураþться,
В õату не ïускаþть.
×уæі лþди ïроганяþть,
І немає çлому
Íа всій çемлі беçконечній
Веселого дому.
ß ридаþ, як çгадаþ
Äіла неçабуті
Äідів наøиõ. Òяæкі діла!
ßкби їõ çабути,
ß оддав би веселого
Віку ïоловину.
Îтака-то наøа слава,
Слава Óкраїни.
Îтак і ви ïрочитайте,
Ùоб не сонним снились
Всі неïравди, ùоб роçкрились
Високі могили
Перед ваøими очима,
Ùоб ви роçïитали
Ìучеників, кого, коли,
Çа ùо роçïинали!
Îбніміте æ, брати мої,
Íайменøого брата —
Íеõай мати усміõнеться,
Çаïлакана мати.
Áлагословить дітей своїõ
Òвердими руками
І діточок ïоцілує
Вольними устами.
І çабудеться срамотня
Äавняя година,
І оæиве добра слава,
Слава Óкраїни,
І світ ясний, невечерній
Òиõо çасіяє...
Îбніміться æ, брати мої.
Ìолþ вас, благаþ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Жіночий колектив ВПС «Харків» щиро вітає
колег-чоловіків з Днем захисника Вітчизни!
Бажємо вам здоров'я, благополуччя, щастя
Вашим близьким і рідним, упевненості
в завтрашньому дні й світлих надій на
майбутнє, бадьорості духу, творчого
натхнення та невичерпної енергії! 23 лютого
- це день перемог, мужності та сили. Саме
в цей день наші дорогі чоловіки купаються
в променях турботи, уваги й любові. Нехай
нашим захисникам ніколи не доведеться
воювати по-справжньому, а в сімейному
житті хай завжди панує тепло, затишок
і взаєморозуміння. З Днем захисника
Вітчизни!
З повагою жіночий колектив ВПС «Харків»
Рада та Актив ветеранської організації
Одеського прикордонного загону щиро та
сердечно вітають ювілярів ШВЕРНЕНКА Юрія
Івановича з 75-річчям, ЗЕЛЕНСЬКОГО Івана
Павловича з 65-річчям, а також іменинників –
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АБРАМОВА Вадима Дмитровича, БАШЕВА
Івана Петровича, ВАСИЛЬЄВА Володимира
Івановича, КУДРІЯШКА Володимира
Степановича, КОВРИГУ Олександра
Тимофійовича, КОРНІЄНКА Павла
Івановича, КОВАЛЬЧУКА Петра Акімовича,
МОРІНА Григорія Івановича, МОРОЗА
Михайла Івановича, ПРИКАЖЧИКОВА
Михайла Степановича, РАТІЛОВСЬКОГО
Леоніда Васильовича, РЕВ’ЯКІНА Миколу
Автономовича, СЄДИХ Володимира
Володимировича, СОШКІНА Михайла
Андрійовича, ХОЛОДА Володимира
Миколайовича, ШИЛИМА Івана Івановича
та ЯВОЛОВА Володимира Петровича!
Бажаємо ювілярам та іменинникам міцного
здоров’я, козацького довголіття та сімейного
благополуччя!
Рада та Актив громадської організації
«Ветеран кордону» Одеської області
щиро та сердечно вітає старшого
прапорщика запасу ІВАЩЕНКА
Азамата Олександровича з 70-річчям,
підполковника запасу МАРЧЕНКА Анатолія
Миколайовича з 60-річчям, майора запасу
ЗАВАЛІЯ Сергія Івановича, старшину
запасу БУНЬКОВУ Марію Юріївну
з 45-річним ювілеєм та іменинників
лютого місяця: полковників запасу
БОНДАРЕВСЬКОГО Ігоря Вікторовича,
ЛЄЙБОВА Давида Леонідовича, майорів
запасу – КОЖУХАРА Миколу Дмитровича,
СЕРГЄЄВА Юрія Федоровича; капітана
запасу ЛЕВЧЕНКА Валерія Миколайовича,
старших прапорщиків запасу КОВАЛЬОВА
Петра Васильовича, КОСТЕНКА
Володимира Миколайовича, МОТЬКА
Леоніда Олексійовича, САЄНКА Михайла
Павловича, БАТИРА Олександра
Васильовича, ГОРДІЄНКА Володимира
Григоровича, ГАВРИЛЮКА Володимира
Олександровича, прапорщиків запасу
СТОРЧАКА Миколу Степановича та
ГРАЧОВА Олексія Олексійовича.
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я та
наснаги, особистого щастя, сімейного
благополуччя, достатку та успіхів на життєвій
дорозі!

ОГОЛОШЕННЯ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНО¯ ПРИКОРДОННО¯ СЛУЖБИ УКРА¯НИ
оголошуº конкурс на заміùення вакантної посади державного службовця:
завідувач сектору фінансової експертизи Фінансово-економічного департаменту.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта за спеціальністю «Фінанси» або «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж
роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах
управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій; вільне володіння державною мовою та вміння
працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка
(форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 4х6 см, копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, копія паспорта громадянина України,
копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), копію трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Володимирська, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів за телефоном: (044) 527-64-24.
МИТЬ РОЗРЯДКИ
– Що ви везете?
Зброя, наркотики є?
– Зараз подивлюся,
мене просто мама збирала.
* * *
– Коли вранці я чую
звук будильника, мені
здається, що в мене вистрілили.
– І що, відразу схоплюєшся?
– Ні, лежу як убитий...
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* * *
– Любий, я так хочу
на день народження
шубу...
– Моя ти господарочка! Зараз же піду куплю буряк і оселедець!
* * *
Мама брехала маленькому Андрійку, що
дітей находять в капусті, і він якось з острахом
почав дивитись на тушену капусту з м’ясом.

Відповіді на сканворд
цього номера:

Колегія та весь персонал
Західного регіонального
управління ДПСУ щиро
та сердечно вітають
начальника Західного
регіонального управління
ДПСУ генерал-лейтенанта
ГОРБЕНКА Артура
Івановича з 50-річним ювілеєм!
Прийміть наші найщиріші побажання
міцного здоров’я, сімейного благополуччя,
невичерпної наснаги на життєвому шляху.
Бажаємо, щоб завзяття та бадьорість і
надалі супроводжували Вас, а плин років в
оточенні вірних друзів, турботливих рідних
і близьких був нескінченним і щасливим.
Нехай тепло родинного вогнища надійно
захищає Вас від негараздів, а в майбутньому
на Вас чекає ще багато наповнених
корисними справами і земними радощами
років.
Тож, многих Вам літ, шановний Артуре
Івановичу, і хай Ваша професійна майстерність
та життєвий досвід слугують і надалі у Вашій
нелегкій праці на благо держави. Нехай
збудуться усі Ваші задуми і сподівання!

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій, а рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не листується з читачами. Редакція
може не поділяти точку зору автора. Рукописи
не повертаються і не рецензуються. Редакція
залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на
газету обов’язкове.

