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Антитерор. Спрацювати
на випередження

Від чистого витоку

Боротьба із найбільш «розпіареним» злом сучасності –
тероризмом – тема водночас і популярна, й таємнича. Про
участь українських прикордонників у цьому протиборстві
розповідає начальник відділу управління планування, оборонної,
мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів
АДПСУ полковник Микола ІВАНЕНКО.
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1 березня виповнюється 60 років Голові Ради
командувачів Прикордонними військами держав-учасниць
СНД генералу армії Володимиру ПРОНІЧЕВУ. Колегія
Держприкордонслужби України поздоровляє
Володимира Єгоровича з ювілеєм! А наша газета
у свою чергу розповість про дитинство та юність
головного прикордонника Росії, які пройшли в
українському місті Мелітополь.
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Від КСС до сейсмодатчиків
Чи можливе дієве функціонування
системи охорони державного кордону
без її інженерного та технічного
супроводження? Напевно відповідь
для кожного цілком очевидна – звичайно
ні. Адже належним чином облаштована
лінія державного рубежу, утримана у
справному стані техніка, своєчасне її
оновлення та модернізація є одними з
тих базисів, на яких тримається охорона рубежу. Саме цими
питаннями опікується управління інженерного та технічного
забезпечення АДПСУ, створене у березні 1993-го. А за 20 років
зроблено чимало...

ВІÕИ СТАНОВЛЕННЯ
Історія розвитку сучасної системи
інженерного й технічного забезпечення в охороні державного кордону
нерозривно пов’язана зі становленням Прикордонних військ України.
Так, наприкінці 1991 на початку 1992
років на базі окремих підрозділів забезпечення Західного прикордонного
округу СРСР були створені умови для
започаткування системи управління
інженерним і технічним забезпеченням, а вже у березні 1993 року наказом
Головнокомандувача Прикордонних
військ України сформовано управлін-

ня озброєння і техніки Державного комітету у справах охорони державного
кордону України.
Відтак без перебільшення можна сказати, що у цей час був закладений фундамент системи інженерного
та технічного забезпечення охорони державного кордону самостійної
та незалежної держави. Розпочалася
копітка робота з переопрацювання
нормативно-правової бази, реформування існуючих та створення нових
структурних підрозділів обслуговування і ремонту техніки, а також технічних
засобів охорони кордону.
Закінчення на 5-й стор.
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> 342

Державний кордон України перетнуло

1,3 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

64

особи

8

з них
незаконних мігрантів

Вилучено

17 од.

зброї

>

996

од.
боєприпасів

Затримано

650

на
тис. грн.
контрабандних товарів

2

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 8, 1 березня 2013 року
ДІАЛОГ ІЗ КРАЇНОЮ

НОВИНИ

n Святкові дні
у травні

На травневі свята українці
відпочиватимуть з 1 по 5 і
з 9 по 12 травня. Тобто, 9
вихідних днів. Це передбачено
Розпорядженням Кабінету
Міністрів України «Про
перенесення робочих днів у
2013 році». Задля того, щоб
створити більш комфортні
умови для святкування 1, 2, та 9
травня Кабмін переніс робочий
день – з п’ятниці 3 травня на
суботу 18 травня, а з п’ятниці
10 травня – на суботу 1 червня.
Більше робочі дні 2013 року
переноситися не будуть.
kmu.gov.ua

n Радянські

права non grata
Як повідомляє пресслужба Департаменту ДАІ
МВС України, усі водійські
посвідчення радянського зразка,
припиняють діяти вже з 1 січня
2014 року. Відтак для того,
аби замінити застарілі права
на нові у водіїв залишилося
менше року. Заміна посвідчень
проходить у реєстраційноекзаменаційному підрозділі ДАІ.
Для проходження процедури
потрібні паспорт, екзаменаційна
картка, медична довідка, яка
затверджує придатність до
керування автотранспортом в
різних категоріях, дві кольорові
фотокартки розміром 3,5 x 4,5
см., а також квитанція про сплату
коштів за надання послуг. Після
проведення процедури заміни,
водієві буде видано пластикове
водійське посвідчення нового
зразка.
sai.gov.ua

n Охоронці

озброяться
спецзасобами
Кабінет Міністрів
прийняв Постанову, якою
дозволив суб’єктам охоронної
діяльності купувати,
зберігати та використовувати
бронежилети, захисні каски,
газові балончики з аерозолями
сльозоточивої та дратівної дії,
газові пістолети і револьвери
та патрони до них калібру 6,
8 і 9 міліметрів, заряджені
речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, гумові кийки,
наручники пластикові
(текстильні) одноразового
використання. Водночас
електрошокові пристрої
та пристрої вітчизняного
виробництва для відстрілу
патронів, споряджених гумовими
чи аналогічними за своїми
властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
та зазначені патрони можуть
купуватися, зберігатися та
використовуватися виключно
суб’єктами охоронної діяльності,
які здійснюють охорону
особливо важливих об’єктів
права державної власності або
надають охоронні послуги із
залученням власного транспорту
реагування та використанням
пунктів централізованого
спостереження.
kmu.gov.ua

На контролі Верховного
Головнокомандувача
Напередодні Дня захисника Вітчизни Президент
України взяв участь у масштабному телевізійному
проекті “Діалог з країною”. Серед питань, які ставили
Віктору ЯНУКОВИЧУ, були також про стан грошового та
житлового забезпечення військовослужбовців.

Олег БОЙКО

Верховний Головнокомандувач ЗС України нагадав, що
минулого року вдвічі підняли
грошове забезпечення військовим льотчикам, морякам, високомобільним десантним військам і спецпідрозділам. За його
словами – це ті частини, де фактично розпочалася реформа, й
підняття грошового забезпечення створило умови для переходу на контрактну армію. Віктор
ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що грошове забезпечення військових треба піднімати й
надалі.

Реакція на слова Президента
не змусила себе довго чекати. Того
ж дня оборонне відомство повідомило про підготовку постанови
Уряду щодо поетапного встановлення додаткової грошової винагороди військовослужбовцям
ЗСУ, яким вона не була встановлена раніше. Нею передбачено в
п’ять етапів – до липня 2014 року
– збільшити виплату грошової
винагороди з 20 до 100 відсотків.
Щодо забезпечення військових житлом, то це питання Віктор
ЯНУКОВИЧ назвав болючим і
найбільш проблемним. Президент запевнив, що постійно піднімає його у спілкуванні з керівництвом Міноборони, найближчим
часом воно суттєво зрушиться.

– У нас склалися складні
умови по реалізації надлишкового майна, з якого складається
фонд, за рахунок котрого реалізується в тому числі програма
забезпечення житлом. Я вважаю, найближчим часом ми знімемо перешкоди, які є на цьому
шляху. Я добре усвідомлюю свою
відповідальність у вирішенні
цієї проблеми і обіцяю що ми
її будемо вирішувати, – сказав
Глава Держави.
Нагадаємо, що телепроект
«Діалог з країною» був приурочений до третьої річниці інавгурації Президента України.

ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ СЕГМЕНТ

ОФІЦІЙНО

Демаркація триває
Спільна молдовсько-українська демаркаційна комісія у
Вінниці опрацювала питання підготовки до виконання
польових демаркаційних робіт 2013 року та встановлення
прикордонних знаків на центральній (придністровській)
ділянці державного кордону.
www.kmu.gov.ua

На теренах області встановлено і перенесено на місцевість лінію державного кордону на річковій ділянці Дністра протяжністю
142,7 км. Крім того, встановлено
93 основних прикордонних знаки,
визначено їх координати та виготовлено правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками
під 89 прикордонними знаками.
Землевпорядники регіону оформили 14 актів на право постійного користування земельними
наділами Могилів-Подільському
прикордонному загону загальною

Протягом 4-годинного ефіру
Віктор ЯНУКОВИЧ відповів на
25 запитань громадян під час 17
включень із різних регіонів нашої держави. Також працювала
«гаряча лінія» Урядового контактного центру. Глава Держави
відповів на 4 найбільш типових
запитання українців, що надходили на «гарячу лінію». Крім
того, 16 запитань поставили
Главі Держави журналісти у
студії.
За результатами телемоста
Президент України дав низку доручень для вирішення порушених громадянами проблем.
n

площею 40,85 га для підрозділів та
інженерних споруд. Також спеціалісти зареєстрували і видали вісім
державних актів на право постійного користування наділами для
вертолітних майданчиків і спостережних веж.
n

Указ Президента
України № 86/2013
Про присвоєння імені лейтенанта Валерія Свиридова відділу
прикордонної cлужби «Дмитрівка» Донецького прикордонного
загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України
Ураховуючи особливі заслуги перед Батьківщиною
офіцера-прикордонника Валерія Свиридова, який загинув
під час виконання інтернаціонального обов'язку на території Республіки Афганістан, з метою вшанування його пам'яті
та зважаючи на високий професіоналізм військовослужбовців та працівників відділу прикордонної служби «Дмитрівка»
Донецького прикордонного загону Східного регіонального
управління Державної прикордонної служби України, зразкове виконання ними покладених завдань зі зміцнення охорони державного кордону України, постановляю:
1. Присвоїти відділу прикордонної служби «Дмитрівка» Донецького прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України ім'я лейтенанта
Валерія Свиридова і надалі іменувати його – відділ прикордонної служби «Дмитрівка» імені лейтенанта Валерія Свиридова
Донецького прикордонного загону Східного регіонального
управління Державної прикордонної служби України.
Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ

ІННОВАЦІЇ

GPS проти контрабанди
Для ефективнішої
боротьби з контрабандою
вантажні автомобілі на
кордоні обладнають
електронними замками
з функцією GPS-GSM
навігації. Це дозволить
українським митникам
дистанційно відстежувати
рух транзитних та
імпортованих вантажів
територією України. Про
це під час ознайомлення
з роботою прикордонного
пункту пропуску на
українсько-російському
кордоні «ГоптівкаНєхотєєвка» повідомив
міністр доходів і зборів
України Олександр
КЛИМЕНКО.

Максим СІБУРОВ

«У боротьбі з контрабандою ми робимо ставку
на сучасні ІТ-рішення та дистанційний контроль без
втручання у поточну діяльність бізнесу. Завдяки застосуванню електронних замків фахівці міністерства
точно знатимуть, чи дійсно транзитний автотранспорт не розвантажувався в Україні. Чи відповідає
пункт призначення, вказаний у документах, справжньому маршруту вантажівки», – зауважив міністр.
Обладнанню електронними замками підлягатимуть лише ті автомобілі, на які вказує автоматизована система управління ризиками.
«Як і в інших сферах нашої діяльності, тут ми
мінімізуємо людський фактор з метою запобігання корупції. Тому транспортні засоби та сумнівні
вантажі для контролю відбиратиме пошукова програма за затвердженими параметрами. На першому етапі запровадження цієї технології замками
будуть обладнані близько 5% транзитних авто», –
зазначив Олександр КЛИМЕНКО.

Згодом технологію планується розповсюдити
на всі вантажні автомобілі, якими везуть транзитні та імпортовані вантажі, а також залізничні контейнери.
Міністр підкреслив, що підвищення рівня ефективності та результативності боротьби з
контрабандою – це не тільки питання надходжень
до бюджету, а й передумова для створення рівних
конкурентних умов для ведення бізнесу в Україні.
«Наша мета – створити такі умови, щоб
втрачався економічний сенс контрабанди, вона
стала нерентабельною», – підсумував Олександр КЛИМЕНКО.
n
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УСТАНОВЧІ ЗБОРИ

Громадську раду переобрано
Днями в Адміністрації Державної
прикордонної служби України
відбулися установчі збори
Громадської ради при АДПСУ.
Шляхом рейтингового голосування
учасники заходу визначилися
зі складом ради, її кількістю,
а також обрали голову даного
консультативно-дорадчого органу
на наступні 2 роки.
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

До речі, голова Громадської ради при
АДПСУ був обраний одностайно. Ним
став, вже вдруге, генерал лейтенант у відставці Анатолій МАКАРОВ. «За два роки,
що минули, свою роботу ми будували у світлі тих завдань, які виконуються Державною
прикордонною службою України. Хочу від-

мітити, що абсолютну більшість запланованих нами заходів виконано. Основну увагу
ми зосереджували на тих завданнях, що
реалізуються у відомстві стосовно виконання вимог Президента України, Верховної
Ради, Кабінету Міністрів щодо забезпечення охорони кордону, навчання та виховання прикордонників, боротьбі з корупцією,

ГАРЯЧІ БУДНІ
соціальному захисті військовослужбовців,
членів їхніх сімей, ветеранів, а також працівників і держслужбовців. В наступні два
роки ми будемо продовжувати роботу з реалізації цих напрямів», – зазначив Анатолій
МАКАРОВ.
Привітав учасників з обранням нового
складу Громадської ради й Голова Державної
прикордонної служби України генерал армії
України Микола ЛИТВИН. «Ми робимо все
для того, щоб всі члени громадської ради
при АДПСУ були в курсі усіх справ, що відбуваються в українському прикордонному
відомстві, починаючи від законодавчої та
нормативної бази й закінчуючи організа
цією служби «зелених кашкетів». Безперечно, ми й надалі сприятимемо цій роботі»,
– сказав Микола ЛИТВИН.
Наостанок засідання відбулися й більш
урочисті події – генерал-лейтенанту у відставці Олександру АРТЬОМОВУ згідно з
Указом Президента України Голова Служби вручив орден Богдана Хмельницького
I ступеня. Відтепер Олександр Сергійович
повний кавалер цієї почесної державної нагороди.
n

УКРАЇНА – РОСІЯ

Практика застосування спрощених контрольних
процедур у потягах № 1 і 2 сполученням «Київ –
Москва – Київ» показала себе з доволі позитивного
боку. Саме її ефективність і стала в основі того, що
сьогодні подібну схему планують застосовувати
й на інших потягах, що перетинають українськоросійський кордон.

Нагадаємо, що на виконання
доручень Президента й Прем’єрміністра України Адміністрація
Держприкордонслужби України
провела низку заходів щодо
спрощення прикордонних формальностей стосовно пасажирських потягів, які оформляються на українсько-російському
держрубежі. Зокрема, сьогодні
контрольні процедури здійснюються на початковій і кінцевій
станціях прямого залізничного
сполучення вищезгаданих потягів. Що це дало на практиці?
Передусім подбали про комфорт
пасажирів – відтепер жодних зупинок на державному кордоні,

особливо це актуально в нічний
час доби, та й час перебування
подорожуючих в дорозі скоротився майже вдвічі.
Для порівняння: потяг № 1
сполученням «Москва – Київ»
у дорозі перебуває 7 годин, № 2
«Київ – Москва» – 7 год. 30 хв.,
у той час як потяг № 5 сполученням «Москва – Київ» витрачає
на дорогу 10 год. 30 хв., а потяг
№ 6 із Києва до столиці Росії добирається аж 15 год. 5 хвилин.
Також з 1 листопада 2011
року за аналогічною спрощеною процедурою здійснюється
оформлення потяга № 19/20
сполученням «Харків – Москва
– Харків». При в’їзді на територію України формальності проводяться під час його руху на ділянці «Козача Лопань – Харків»,

а при виїзді – безпосередньо на
станції «Харків-пасажирський».
Адміністрація Держприкордонслужби України неодноразово ініціювала перед Кабінетом
Міністрів України, Міністерством інфраструктури України
та Укрзалізницею питання щодо
поширення згаданої практики
й на інші потяги на українськоросійській ділянці кордону.
Отож з кінця травня потяги №5 «Москва – Київ» та
№6 «Київ – Москва» планується також оформляти в пункті
контролю «Київ-пасажирський»
(на сьогодні зазначений потяг
оформляється в пункті контролю
«Конотоп»).

Окрім того, нещодавно на
станції «Чернігів» представники
Держприкордонслужби, Держмитслужби та Укрзалізниці вже
провели міжвідомчу нараду, на
якій узгодили практичні заходи
з оформлення потяга № 53/54
сполученням «Київ – СанктПетербург – Київ» під час його
руху від станції «Горностаївка»
до станції «Чернігів» та у зворотному напрямку.
На перспективу розглядається питання щодо перенесення контрольних процедур
щодо потяга № 59/60 сполученням «Москва – Софія» з пункту
контролю «Конотоп» на «Київпасажирський».
n

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Як пісня слово рідне
У центральній бібліотеці міста Бориспіль для школярів
організували захід, приурочений Міжнародному дню
рідної мови. Звичайно, таку подію не могли обійти
своєю увагою й місцеві прикордонники – офіцери
відділення по роботі з особовим складом ОКПП «Київ».

Тіна СМЕНТІНА

Про нелегкий шлях становлення та розвитку української
мови, її важливість у визначенні національної приналежності
та патріотичному становленні
громадянина говорили того дня
працівники бібліотеки.
А ось старший офіцер відділу по роботі з персоналом відділу персоналу ОКПП «Київ»
старший лейтенант Володимир
ПАТОЛА підійшов до обговорюваної теми дещо з іншого боку
і відкрив дітлахам важливість
мовного аспекту в службовій діяльності охоронців українських
рубежів. Він наголосив, що прикордонник, вітаючи пасажира,
котрий прибув для перетину
кордону, завжди звертається

n Чанак Чалик
штормило

Шхуну «Чанак Чалик»
стамбульської прописки затримав
в українській економзоні
сторожовик «Миколаїв». Рибалки
на запити не відповідали, а у
шторм до 5 балів намагалися
втекти з вимкненими ходовими
вогнями і спущеним прапором.
Зупинило втікачів попередження
про застосування зброї. На борту
шхуни прикордонники виявили
сітки і тару для риби, натомість
суднові документи були відсутні.
Попередньо встановлено,
що два роки тому «Чанак
Чалик» затримували румунські
прикордонники. Наразі шхунарецидивіст і її екіпаж доставлені
в Севастополь. Тепер «Чанак
Чалик» загрожує конфіскація, а її
капітану чималий штраф.
Андрій БАЗАН

n Орел

у бензобаці

Швидше, якісніше,
зручніше

Валентина ЛАЗАРЧУК
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до нього українською мовою і
лише потім переходить на мову
свого співрозмовника. І тут також є позитивний момент, адже
«скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина». А в умовах
служби у пунктах пропуску ці
слова класика мають особливе
практичне значення. Хоча жодна мова ніколи не замінить людині рідної.
Після бесіди прикордонників з учнями про захист Батьківщини старший лейтенант
Володимир ПАТОЛА прочитав
присутнім декілька авторських
віршів. Кульмінацією заходу
став виступ Академічного ансамблю пісні і танцю Державної
прикордонної служби України,
який супроводжувався відео
кадрами оперативно-службової
діяльності вітчизняних «зелених
кашкетів».
n

Пістолет марки Desert
Eagle (Пустельний орел –
англ.) та 1000 набоїв до нього
виявили в міжнародному
пункті пропуску «Ягодин»,
що на Волині. Cпівробітники
Держприкордонслужби натрапили
на знахідку в ході посиленої
перевірки автомобілів на предмет
облаштування схованок і
виявлення заборонених предметів.
Пістолет і набої віз громадянин
Росії, який в’їжджав з Польщі
на автомобілі «Фольксваген
Гольф» з австрійськими
номерними знаками. Для
проходження контролю
він обрав смугу «зелений
коридор». Проте правоохоронці
вирішили ретельніше оглянути
транспортний засіб 40-річного
водія. До спільного прикордонномитного огляду залучили
також службового собаку,
натренованого на пошук зброї.
Росіянин ретельно готувався до
своєї поїздки, адже приховав
зброю в паливному баку. Виявили
пістолет лише за допомогою
ендоскопу. Загалом з баку
дістали 5 пластмасових банок
з 1000 набоями 45 калібру та
пістолет Desert Eagle, загорнуті
в поліетилен. Наразі зброю й
боєприпаси вилучено. За їх
контрабанду Управлінням СБУ
у Волинській області розпочато
кримінальне провадження за
ст. 201 ККУ.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

n Злодюжки
в бігах

Двоє злочинців, скоївши
крадіжку на Донеччині, подалися
в біга. Спершу вони хотіли
заховатися від відповідальності
на Луганщині, звідки вирішили
незаконно перебратися в
Росію. Порушників рубежу за
допомогою тепловізора виявив,
а згодом затримав наряд відділу
«Краснодон». Втікачі документів
не мали і не зізнавалися, хто вони
насправді, та охоронці кордону
встановили особи затриманих.
Злодюжки таки потрапили в
міліцію, щоправда, «вхідний
квиток» їм коштував по 340 гривень
штрафу за спробу незаконного
перетинання кордону.
Віталій ГОРДІЙЧУК

4

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 8, 1 березня 2013 року

Фото Олександра ЯКОВЕНКА

ТЕТ-А-ТЕТ

АНТИТЕРОР

Спрацювати на випередження
Боротьба із найбільш
«розпіареним»
злом сучасності –
тероризмом – тема
водночас і популярна,
й таємнича. Адже
захиснику суспільства
– державі – необхідно
й переконати у своїх
силах громадськість, і
зберегти у секреті те, що
вона тримає напоготові
для цієї асиметричної
війни. Сьогодні про
участь українських
прикордонників у цьому
глобальному протиборстві
нашому кореспонденту
розповідає начальник
відділу управління
планування, оборонної,
мобілізаційної
роботи та організації
антитерористичних
заходів Адміністрації
Держприкордонслужби
полковник Микола
ІВАНЕНКО.
Бесіду вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

– Миколо Миколайовичу, сучасна Україна, на щастя, знає про
тероризм здебільшого із випусків
зарубіжних новин. Тож чому розмова про це актуальна для нас?
Нехай би турбувалися країни, яких
це безпосередньо стосується…
– У тих, хто обирає для себе
способом досягнення цілі терор,
якось не прийнято вважати за перешкоду державні кордони і повідомляти про свої наміри наперед. Отже, зовнішній спокій може
бути зруйнований вмить. Тому готуватися до реагування на можливі загрози необхідно заздалегідь.

– Утім, до чого тут прикордонники? Напевно ж, існує в
державі відповідна спецслужба із
спецможливостями та спецпідготовкою. Антитерор – це її хліб.
– Головним органом у загальнодержавній системі боротьби з
терористичною діяльністю є СБУ,
яка через свій Антитерористичний центр координує цей напрямок у масштабах держави. Втім,
безпосередньо здійснює боротьбу
з тероризмом також і низка інших
центральних органів виконавчої
влади, зокрема й Державна прикордонна служба України. Адже
прикордонники діють на вкрай
актуальній ділянці.
Так, членом Міжвідомчої
координаційної комісії, яка є
складовою Антитерористичного Центру, є перший заступник
Голови Держприкордонслужби.
А до координаційних груп при
регіональних органах Служби

безпеки в прикордонних областях входять начальники органів
охорони кордону.
– Чим саме ми можемо зарадити?
– Найперше – не дати самим
терористам перетнути державний кордон і перевезти через
нього зброю, вибухівку, отруйні,
радіоактивні та інші предмети й
речовини, що можуть слугувати
засобами терору.
Лише торік виявлено та вилучено 767 одиниць зброї, майже
12 тисяч боєприпасів і понад 9 кілограмів вибухових речовин. Все
це мирній людині не треба. Тож
наша пильність – це чиїсь врятовані життя.
– Мабуть, важко зупинити
на кордоні терориста. Його потрібно для початку розпізнати,
адже у нього в паспорті відмітки
про схильність до насильства немає. Завдання терористів інакше

– до останнього вдавати із себе
звичайних громадян. Та й дістати
нові документи, напевно, теж невелика проблема…
– По-перше, Україна бере
участь у світовій колективній
системі безпеки. Отже є обмін
інформацією по лінії спецслужб,
працює розвідка і так далі. Тобто,
ми знаємо, кого зупиняти, під
якою б личиною він не прийшов.
По-друге, хто як не прикордонники в змозі розпізнати
сфальшовані паспорти?! Ми зустрічаємо їх куди частіше, ніж
інші колеги-силовики.
І ще – справжні «зірки» терору, які мелькають на телеекрані,
рідко жертвують собою. Їхнє діло
– планувати яскраві криваві акції
та робити потім гучні політичні
заяви. Для того ж, щоб донести
до мети пояс шахіду, потрібні
одноразові виконавці, яких слід
ще доставити з країни проживання до місця призначення. Тож
вихідцям певного кола країн за
самим фактом походження на
кордоні приділяється особлива
увага. Їх зазвичай виводять на
другу лінію, де відбувається максимально прискіпливий прикордонний контроль.
До того ж, не слід забувати про
незаконних мігрантів із регіонів, у
яких активно діють терористичні
угруповання. Таких минулого року
було затримано аж 545 людей.
– Тобто, головне завдання прикордонників – відфільтрувати побільше підозрілих і чітко виконати
інструкції – кого впустити, кого
– не випустити?
– Не тільки. Цілком можливо,
що терористи у разі їх викриття
можуть спробувати прорватися
через кордон. А це юридично суттєво ускладнює процес переслідування. Тому пункти пропуску та
об’єкти, розташовані у прикордонній смузі – зона особливого
ризику. І діяти тут слід делікатно.
Адже, наприклад, застосовувати

зброю у бік суміжної держави не
можна. А у нас якраз є мобільні
підрозділи, навчені кваліфіковано діяти у такій ситуації. І прикордонники зобов’язані надати при
проведенні
антитерористичної
операції поблизу кордону Службі
безпеки необхідні сили та засоби. До того ж, саме Держприкордонслужба відповідає за безпеку
судноплавства під час проведення
подібних операцій у територіальних водах та виключній морській
економічній зоні України. Нині в
загонах Морської охорони активно розвиваються відділи активних
дій на воді, серед завдань яких є і
протидія проявам тероризму на
морі.
– Дійсно, завдань чимало. Та
все ж терористи – люди непрості.
І до своїх акцій готуються дуже
ретельно. Як їм протистояти без
особливої спецпідготовки? Адже
у разі якщо захоплені заручники,
діяти слід вкрай обережно, а не
просто кидатися напролом в рукопашну чи відкривати шквальний
вогонь на знищення…
– Звичайно, до зустрічі з
таким ворогом необхідно чітко знати і, більш того, вміти
грамотно діяти. Тож саме тому
налагоджено взаємодію з цих
питань із СБУ. Лише 2012 року
проведено фахову підготовку 251
військовослужбовця мобільних
підрозділів на курсах підвищення кваліфікації Міжвідомчого
центру спецпідготовки СБУ в
Кременчуці та прикордонного
Навчального центру в Оршанці.
Окрім того, представники нашого відомства взяли участь у 17
навчаннях, тренуваннях та інших
антитерористичних заходах.
– До речі, в голлівудських фільмах частенько показують, яке це
складне та велике мистецтво –
ведення переговорів із терористами. У нас таких фахівців також
готують у Оршанці?
– Ні, таких фахівців, зокрема
і для всіх задіяних до боротьби з
тероризмом структур, готують
лише на відповідних курсах в
Академії Служби безпеки.
– При виникненні тієї ж пожежі, кожен військовий хоча б
приблизно знає, що саме та в якій
послідовності йому необхідно робити – кому доповідати, куди
телефонувати, яким маршрутом
евакуювати людей і майно. Є така
проста інструкція для прикордонників, які не пройшли ніякої підготовки, які мають неабиякий шанс
зустрітися з можливими проявами
тероризму? Чи кожен знає, як діяти, якщо в тому ж пункті пропуску буде виявлено нічийний пакунок,
із якого стирчать дроти?
– Сьогодні ми розробляємо
спеціальну нетаємну пам’ятку з
цих питань. Там буде розписано
всі найбільш імовірні випадки та
схеми дій посадовців за різних обставин. Вона буде доступна усім.
Це, мабуть, усе, що можна розповісти про цю делікатну
тему, не розкриваючи великих
таємниць. Додам лише, що абсолютна готовність до протидії
терору – річ недосяжна. Працювати над удосконаленням можна
довіку. Та принципово – рухатися цим шляхом, ні в якому разі
не зупиняючись на досягнутому.
Звісно, хай Бог відводить Україну
від такої біди. Проте до зустрічі з
нею ми маємо бути морально готові. Завжди.
n
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ПРОФЕСІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ

Від КСС до сейсмодатчиків
ОНОВЛЕНИЙ АВТОПАРК

Закінчення.
Початок на 1-й стор.
Максим СІБУРОВ

Працювати було над чим,
адже після розпаду Радянського
Союзу протяжність нових ділянок кордону, прийнятих прикордонним відомством України під
охорону, склала 4601 кілометрів.
Зрозуміло: усі ці кілометри були
недемарковані, кордон на цих ділянках був лише умовним, причому місцеве населення не бажало розуміти, що той пролісок,
дорога чи річка вже розділені рубежем, часто-густо користувалися цим контрабандисти або навіть
злочинці. Отож усім було зрозуміло, що з цим негайно потрібно
щось робити. Водночас у спадщину залишилася демаркована
лінія державного кордону з Республіками Польща, Словаччина,
Угорщина та Румунія загальною
протяжністю більше 1390 км, яка
проходила в межах Волинської,
Львівської, Закарпатської, ІваноФранківської, Чернівецької та
Одеської областей.
Із
набранням
чинності
Закону України „Про Державну
прикордонну службу України” в
серпні 2003 році управління увійшло до складу Департаменту
озброєння, а вже 2009 року воно
набуло нової назви – управління
інженерного та технічного забезпечення, що якнайбільш відповідало головним завданням згідно
з напрямами діяльності.
Сьогодні управління входить до складу Департаменту
матеріально-технічного
забезпечення і складається з відділів
автотехнічного
забезпечення,
інженерного забезпечення, забезпечення спеціальними засобами, сектору РХБ-захисту
та екологічної безпеки, служби
безпеки дорожнього руху. Управління укомплектовано досвідченими та висококваліфікованими
офіцерами й державними службовцями.

З початку реформування
Державної прикордонної служби
України вдалося досягти значних
зрушень і поліпшення загального
стану справ у контексті інженерного та технічного забезпечення.
Сьогодні підрозділи кордону
комплектуються високопрохідними автомобілями марки УАЗ
«Хантер», УАЗ «Патріот», «НиваШевроле», для прикордоннопредставницької роботи використовується «Шкода-Октавія».
Для забезпечення роботи інспекторів прикордонної служби в
підрозділи поставляються сучасні, легкі мотоцикли «Мінськ», а
також квадрацикли та снігоходи. Загалом завдання з охорони державного кордону наразі
виконують понад 3,6 тис. автомобілів, більше 1300 мотоциклів, 134 квадрацикли та 70 снігоходів. До речі, лише минулого
року охоронці рубежу отримали
535 одиниць транспортних засобів. Зокрема, такі новітні зразки, як позашляховик Land Rover
Defender, мобільні комплекси
РХБЗ на базі автомобіля Ford
Transit, квадрацикли та снігоходи
Polaris.

ІНЖЕНЕРНИЙ БАР’ЄР
ПРОТИЗАКОННЮ
Ще одним вкрай важливим
напрямом забезпечення правопорядку на лінії державного
кордону є його належне інженерне облаштування. Зокрема,
особлива увага впродовж незалежності України приділялася
підтриманню лінії державного
кордону в зразковому стані і у
відповідності до міжнародних
договорів і стандартів. А це досить широкий спектр робіт, починаючи від поточного ремонту
та фарбування прикордонних
знаків, обробки контрольнослідових смуг і закінчуючи
встановленням інформаційних
покажчиків та інженерних загороджень. Слід враховувати й величезний обсяг робіт, пов’язаних
із розпочатою демаркацією кордону з Російською Федерацією
та її завершенням на українськомолдовському рубежі.
Варто відзначити, що останні декілька років особлива увага
приділялася посиленню контро
лю за станом слідового режиму,
для чого забезпечено утримання
в належному стані контрольнослідової смуги на всій ділянці

інженерних загороджень і блокування об’їзних доріг. Відтак
уздовж лінії кордону створено
понад 2 тис. км інженерних перешкод у вигляді ровів, надовбів з
колючого дроту та пакетів малопомітних перешкод, заблоковано
близько 2000 доріг, які пролягають через кордон поза пунктами
пропуску.

Слід зазначити, що на ділянках відповідальності підрозділів
охорони кордону постійно нарощується система візуального спостереження. На кордоні
утримується 215 металевих спостережних веж, облаштовано 785
прихованих постів спостереження, побудовано 149 позицій для
мобільних тепловізійних комплексів, радіолокаційних та прожекторних станцій.
«HI-TECH» КОРДОН

Однак чого вартує техніка
без можливості її технічного обслуговування? Із цим у відомстві
особливих проблем немає. Наразі
пункти технічного обслуговування в органах охорони кордону поступово перетворюються на невеликі СТО, оснащуються сучасним
парко-гаражним
обладнанням
та інструментами, встановлюються комплекси комп’ютерної
діагностики. Варто відзначити,
що нинішнього року в рамках
міжнародно-технічної допомоги
планується створення на базі автомобілів Volkswagen Transporter
T5 пересувних майстерень для
проведення технічного обслуговування і ремонту автомобільної,
інженерної техніки та техніки
зв’язку. Отож слід очікувати введення в експлуатацію 16 одиниць
таких пересувних майстерень.
Водночас вдалося суттєво покращити умови утримання автомобільної техніки. Якщо до початку реформування її укриття в
сховищах становило 49% від загальної кількості, сьогодні в капітальних сховищах зберігається
близько 90% автомобілів. За цей
період в органах охорони кордону побудовано 283 сховища загальною кількістю 1410 машиномісць.

Перспективним
напрямом
інженерного облаштування є
створення системи дистанційного, автоматизованого контролю
за локальними ділянками кордону з використанням сучасних
інфрачервоних, мікрохвильових,
сейсмічних та інших датчиків,
оснащення прикордонних нарядів мобільними тепловізійними
та радіолокаційними комплексами. І ця робота вже тривалий час
проводиться. Сьогодні в охороні
кордону застосовуються 36 мобільних тепловізійних комплексів, 14 мобільних радіолокаційних станцій на базі автомобілів
УАЗ, 47 рухомих прожекторних
станцій тощо. Тривалий час у
системі охорони кордону нарощувалися можливості системи
спостереження на морських і
сухопутних ділянках кордону.

державного кордону. Цікава інформація: за останні 5 років загальна протяжність КСС зросла у 2,5 разу і на теперішній час
складає більше 3 тис. кілометрів.
Із них минулого року додатково
розроблено ще 126 км, у першу
чергу на важкодоступних гірських ділянках. При цьому на
напрямках імовірного руху порушників кордону вживаються
заходи з нарощення системи

Проведено комплексне обстеження наявних постів технічного
спостереження. Для посилення
контролю за надводною обстановкою в прибережній зоні усі
вони укомплектовані переносними тепловізорами, на 9-ти
постах виконані роботи щодо їх
інсталяції, що дозволило дистанційно керувати ними та архівувати отриману відеоінформацію.
Завершено роботи із модернізації РЛС «Наяда-5» на 2-х постах
та встановленню на них сучасних

РЛС «Фуруно». Не меншої уваги заслуговують наявні у Службі
РЛС «Буревісник».
Запроваджена та продовжує
розгортатись в охороні кордону
й система оптико-електронного
спостереження. Інтегровані вежі
цієї системи оснащені сучасними
РЛС та пристроями відеоспостереження. Причому для прикриття «мертвих» зон радарів на
місцевості застосовуються переносні датчики різних принципів
дії (інфрачервоні, магнітні, сейсмічні тощо).
Водночас прикордонні підрозділи оснащуються сучасними
засобами виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, постійно вдосконалюється система
підготовки персоналу. На цей час
у прикордонних підрозділах використовується в службі більше
2,5 тисячі сучасних переносних
приладів радіаційного контролю
типу «Терра», «Пошук», «Кадмій».
43 пункти пропуску обладнані високоефективними стаціонарними системами виявлення ядерних і радіоактивних матеріалів
«Янтар». До речі, забезпечення
прикордонників такими приладами дало свій плідний результат
– починаючи з 2006 року кількість щорічних фактів виявлення
незаконного або ненавмисного
переміщення радіоактивних матеріалів значно зросла.
n
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Від чистого витоку
1 березня виповнюється 60 років Голові Ради командувачів Прикордонними військами державучасниць СНД генералу армії Володимиру ПРОНІЧЕВУ. Без малого сорок три роки життя віддав
Володимир Єгорович справі охорони кордону. Пройшов шлях від курсанта Алма-Атинського
вищого прикордонного командного училища до першого заступника директора –- керівника
Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Брав участь в афганській війні та гучних
операціях з протидії тероризму. Заслуги Володимира ПРОНІЧЕВА відмічені цілою низкою нагород,
вищою з яких стало звання Героя Росії.
Колегія Державної прикордонної служби України поздоровляє Володимира Єгоровича з
ювілеєм! Приєднується до вітань і наша газета. Сьогодні ми хочемо розповісти про дитинство
та юність головного прикордонника Росії, які пройшли в українському місті Мелітополь, де
напередодні ювілею побував наш кореспондент.

Володимир Пронічев (другий ліворуч у першому ряду) з однокласниками
під час екскурсії на ДніпроГЕС, 1967-й рік

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Родина Пронічевих уперше потрапила до Мелітополя 1933 року з
Орловщини. Згодом перебралися
неподалік – у село Давидівка Акімовського району. Звідси батько –
Єгор Сергійович – передвоєнного
1940-го року пішов до армії, залишивши вдома дружину Мар’ю Миколаївну з чотирма дітьми. І повернувшись за шість років, забрав сім'ю
та відправився працювати в Мурманський порт. Потім брав участь
у відновленні Смоленського льонокомбінату. Тоді при відродженні
зруйнованої війною країни фахівцігазоелектрозварювальники були потрібні скрізь. Утім, п'ятдесят другого
батьки вирішили повернутися всетаки до Мелітополя. До душі їм було
це тихе містечко, куди вже заносило
життя. І залишилися вони тут на
завжди.
Саме тут за лічені дні до смерті Сталіна народилася їхня наймолодша, вже сьома дитина – Володя.
Але, на жаль, із живих він був лише
п'ятим. Двох діток сім'я втратила за
трагічних обставин. Єгор Сергійович влаштувався на моторний завод,
а мати-героїня Мар’я Миколаївна
цілком присвятила себе домашньому господарству і своєму головному
скарбу – дітям.
Власної домівки тоді не було і доводилося задовольнятися орендованим житлом. Але вже за кілька років
набули дві кімнатки на сімох. Пак, у
тісноті – та не ображений. І бідність
– зовсім не вада. Тоді усі так жили, не
знаючи іншого. Проте вірили в краще. І воно не забарилося. 1961 року
Пронічеви вже отримали від заводу
свою окрему квартиру – «хрущовку».
Тут і провів свої шкільні роки майбутній шеф російських прикордонників.
Вже тоді Володя вмів уникати
конфліктів і згладжувати гострі кути

у стосунках. Хоча якщо щось не подобалося, говорив людині прямо.
Але при цьому не кривдив. За це до
нього й тягнулися. Запоєм читав
книги, особливо літературу про війну
та фантастику. Захоплювався футболом, волейболом і шахами. Умів
обирати друзів, як виявилося, на все
життя, і дотримуватися даного слова.
Його компанію знали в окрузі, але
претензій за шум або негідну поведінку в оточуючих не було.
– Він не виявляв ані найменшої
агресії, хоча був дуже сильним, –
розповідає старша сестра Володимира Єгоровича Лідія, – все намагався
вирішувати миром, але коли треба
було когось захистити, не відступав.
Одного разу до нас прибігла юрба
малюків і кричить: «Там Володю вашого б'ють!». Ми з батьками миттю
вискочили в двір, а він іде назустріч
і посміхається, намагаючись показати, що начебто нічого не сталося. А у
самого-то мочка вуха надірвана! Довелося до лікарні везти, зашивати.
Батьків у цій сім'ї не боялися. Дітей тут не били і навіть сильно не сварили. Потреби в цьому не було. Хоча
попереджали суворо: якщо чого накоїте – ми вас не знаємо. І цього було
досить.
У будинку, де росло п'ятеро дітей і працював один батько, жилося
скромно. Цінувалася кожна чесна
копійка. А інших тут бути й не мог
ло. Тому під час літніх канікул Володя разом з однокласником Вітьою
Мамаєвим працювали сторожами в
черешневому саду. Хоча був і традиційний відпочинок у піонерському
таборі в Кирилівці. На море тоді їздили навіть не в автобусах – в кузовах
вантажівок.
Коли сьогодні говориш з людьми, які Володимира ПРОНІЧЕВА
пам'ятають ще звичайним мелітопольським хлопцем, вони неодмінно згадують про його старшого на шість років
брата Сергія як про справжнього лідера
і приклад для Володі. Адже саме Сергій

першим у сім'ї вирішив стати прикордонником. І коли йшов патрулювати
вулиці у складі загону юних дзержинців, то брав із собою і меншого брата.
А коли Сергій вже здійснив свою мрію
і вступив до прикордонного училища у
далекій Алма-Аті, Володя зрозумів: це
і його шлях. І не звернув з нього й по
сьогоднішній день. Що б при цьому не
ставало перешкодою.
Так, коли в 8 класі у Володимира
виявили шуми в серці, лікарі попередили – зловживати футболом не
варто. Інакше з планами щодо училища доведеться попрощатися. І хлопець свій вибір зробив, беззаперечно
виконавши поради лікаря.
– Правда, був ще один момент,
який міг завадити, – згадує Лідія
Єгорівна, – коли Сергій закінчив
училище і вже служив у Закавказзі,
мама побувала у нього в гостях. Побачивши, як застава піднімається за
сигналом тривоги, згадала страшенні
роки війни і намагалася Володю відрадити від училища. Але той твердо
вирішив і вступив туди, куди вважав
за потрібне. Тобто до Алма-Ати.
Потім була служба далеко від рідної України. Але коли випадала нагода, Володимир Єгорович рідне місто
відвідував. Та, на жаль, із роками це
виходить все рідше. І це зрозуміло
– його господарство від Калінінграда аж до Курил простягається. Втім,
якщо видається нагода, хоч і ненадовго, але заїжджає. Адже батьківщина у людини там, де рідні кістки в
землі лежать. А батьки його тут поховані. І дід з бабусею по батькові теж.
Сьогодні в Мелітополі живуть
батьки дружини, сестра і ще чимало
людей, які пам'ятають і завжди раді
бачити Володимира ПРОНІЧЕВА. І
не тому, що він великий генерал, а із
заслуженою багато років тому щирою
радістю.
Так що хоч і живе Володимир
Єгорович в столиці іншої країни, але
його зв'язок з місцем, де провів дитинство і юність, – нерозривний. n

Ось як згадують героя нашої розповіді ті, хто знав його
в далекі дні, коли він тільки мріяв про зелені погони.
Світлана Іванівна ЩЕДРИНА:
– Я була класним керівником Володі ПРОНІЧЕВА
з п’ятого по восьмий клас у 24-й школі. І хоча відтоді
минуло 45 років, я добре запам’ятала цього високого
стрункого кучерявого хлопця. Дуже спокійний, добрий і
відповідальний. Коли йому щось доручали, можна було не
перевіряти – гарантовано все зробить на совість.
Одружився Володя, до речі, на своїй однокласниці
Люсі Фоменко. Вона, як і він, добре вчилася, була активною. Тоді час був такий – шістдесяті. Жили важко, але
працювали і вірили у світле майбутнє. І діти тоді осторонь не стояли – із задоволенням збирали макулатуру
та металобрухт, брали участь у фестивалях, екскурсіях і зустрічах. Працювали гуртки червоних слідопитів.
Володя завжди був серед перших, але при цьому був
скромним і не випинався. Коли ж я зустрічала його маму, то
тільки щиро дякувала за таке виховання сина. Тому я аніскільки не дивуюся, що саме він досяг у житті так багато.
Валентина Іванівна БУШУЄВА:
– Із сім’єю Пронічевих ми були сусідами і дружили.
Жили ми тоді всі бідно, стояли в черзі за хлібом, отримували крупу за картками. А їм доводилося особливо
важко – тільки один дядько Жора працював, але вони
ніколи не нарікали. Тітка Маруся старалася як могла,
щоб нагодувати та одягнути дітей. Спеціально підбирала відрізи зниженого за ціною матеріалу і шила їм одяг,
щоб гідно виглядали. Але при цьому була щедрою – варто лише зайти до них у гості – обов’язково запросить
до столу. І що ще важливо – самі вони були не сильно
грамотними, одначе усі їхні діти отримали вищу освіту
Володя потім приїжджав у відпустку з кордону і завжди заходив до нашого двору, навіть коли його батьки
переїхали на іншу квартиру. Приємно, що великим начальником у Москві став, однак не зазнався. Як поважав людей у дитинстві, так і тепер поважає.
Юрій Миколайович ПЕТРОВ:
– Ми навчалися в одному класі. Разом грали за школу
у футбол. Володя був воротарем. Хочу сказати, що він
– порядний, надійний – справжній друг. Те, що думав,
– сказав у очі. Таких хлопці завжди поважають. Сам
він був не задерикуватим, але якщо справа доходила до
бійки, то за спини інших не ховався.
Його мрією був кордон. Ну, а доки навчався в школі,
брав участь у загоні юних дзержинців. Волів, аби на вулицях був порядок.
Пам’ятаю, як він приїхав у першу відпустку з медаллю. Я запитав, за що нагородили. Виявилося, злочинця
затримав. Таким був цей хлопець!
Тетяна Андріївна БАХАРЄВА:
– Я Володимиру Єгоровичу і однокласниця, і дружина
його однокласника-друга Володі БАХАРЄВА. А зі мною
Володя ПРОНІЧЕВ навіть за однією партою сидів.
Так що можу сказати точно – до уроків він готувався
сумлінно, списувати не просив. У погані справи не ліз із
принципу. Не його це було.
Він дуже подобався дівчатам. І коли приїжджав у
відпустку, його часто запитували, чи є у нього в АлмаАті дівчина. На це Володя відповідав, що є, і навіть показував її фотографію. І лише потім з’ясувалося, що це
було фото артистки.
Коли вже закінчив навчання і був в офіцерській відпустці, прийшов до нас з чоловіком у гості й тут зустрів
однокласницю Люсю Фоменко. Посиділи трохи, поговорили. Потім пішов Люсю додому проводжати. А незабаром і вони одружилися! У нас, до речі, з класу створили
сім’ї три пари. Ми й нині продовжуємо дружити. Тільки
бачимося нечасто. Але я знаю точно: ніскільки генерал
ПРОНІЧЕВ не зазнався. А те, що буває зрідка, – так це
його справи не відпускають!
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З КОГОРТИ КРАЩИХ

Миротворець Югов

Під час навчальних стрільб мою увагу
привернув військовослужбовець, який з усією
стрілецькою зброєю вправлявся так легко
й упевнено, ніби щодня мав з нею справу.
Кулемет, автомат чи снайперська гвинтівка –
результати щоразу були відмінними.
Андрій БАЗАН

– Звідки така підготовка? – зацікавився я, коли ближче познайомився з моряком-прикордонником.
Строкову службу Валентин ÞГОВ проходив в одному
з навчальних підрозділів Держприкордонслужби України на посаді командира відділення. Проте за рік довелося йому пов’язати своє життя з військовою службою за
контрактом в Міністерстві оборони.
Завзяття та відмінні вольові якості вчорашнього
прикордоника не залишилися поза увагою його нових
командирів. Тож незабаром сержант ÞГОВ – командир
відділення у складі миротворчих сил в Республіці Ірак.
Рота, де він служив, виконувала завдання з контролю ді-

лянки ірано-іракського кордону і протидіяла його нелегальному перетинанню екстремістськими формуваннями, переправленню зброї, боєприпасів, наркотиків тощо.
– Там у 2003-2004 роках поняття кордону було більш
умовне. Нам дісталася його ділянка довжиною 142 кілометри, де діяв один офіційний пункт пропуску «Арафат»,
– розповідав мічман ÞГОВ. – Служба місцевих прикордонників у ньому була налагоджена так, що він нагадував
базар у вихідний день: сотні людей снують туди-сюди, а
про паспортний і митний контроль взагалі мова не йшла,
не кажучи вже про елементарний облік тих, хто перетинав державний рубіж. У деяких ситуаціях взагалі було неможливо привернути до себе увагу без пострілів угору. Ми
завжди перебували в очікуванні будь-яких провокацій, –
згадує Валентин Вікторович.
Друге відрядження Валентина ÞГОВА за кордон було
у складі українсько-польського батальйону «УкрПолбат»
багатонаціональних сил КФОР в Косово. Тут у миротворців роботи теж було чимало. Це патрулювання і забезпечення безпеки місцевих жителів, надання їм гуманітарної
допомоги, перевірка транспорту і населення на наявність
зброї, вибухівки, наркотичних засобів і контрабанди та
навіть охорона історичних пам’яток.
За якийсь час миротворця вже зустрічала Ліберія. Тут
служба теж була не звичайною прогулянкою африканською саваною. Місцеве населення відверто неприязно
ставилося до «блакитних шоломів». Самі умови, в яких
Валентину доводилося нести службу, були дуже складними: варту ніс через добу, давалася взнаки і 40-45-градусна спека при вологості 90-98%. Особливо насторожувало
те, що в країні були розповсюджені майже всі інфекційні
хвороби і серед них – 200 із 250 відомих шлункових захворювань. Але витримка, спеціальні практичні навички,
отримані у попередніх миротворчих місіях, допомагали

персоналу спокійно переносити усі ці негаразди. Як правило, миротворці завжди строго контролювали себе, щоб
уникати «зустрічі» з усім «гербарієм» екзотичних хвороб.
За сумлінне виконання завдань, високу професійну підготовку та особисті якості Валентина Вікторовича
нагородили пам’ятним нагрудним знаком Міністерства
Оборони України «Воїн-миротворець», а також медалями
«За співробітництво з НАТО» й медаллю ООН.
Із 2007-го року Валентин ÞГОВ знову у прикордонному строю. Сьогодні помічник начальника зміни Центру управління службою штабу Севастопольського загону
Морської охорони ДПСУ мічман ÞГОВ добре розуміється в питаннях організації охорони державного кордону,
виключної (морської) економічної зони України, територіального моря і внутрішніх вод у зоні відповідальності
та забезпечує успішне виконання структурним підрозділом визначених завдань. Опрацювання інформації та
підготовка звітності про обстановку, підтримання інформаційної співдії з відповідними службами взаємодіючих
структур, виконання специфічних завдань у рамках моніторингу повітряного простору та надводної обстановки в
зоні відповідальності – це далеко не весь перелік завдань,
за які мічман несе особисту відповідальність під час виконання своїх функціональних обов’язків. Його добросовісність у роботі може слугувати прикладом для інших.
– ÞГОВ – досвідчений і дисциплінований прикордонник, чітко виконує поставлені перед ним завдання.
Таким, як він не може бути перешкод у просуванні по
службі – каже про підлеглого командир загону капітан
1 рангу Ігор ТКАЧУК.
Така оцінка чи не найкраще характеризує колишнього
миротворця, нинішнього правоохоронця кордону, мічмана ÞГОВА Валентина Вікторовича.
n
На фото: старший сержант Валентин ÞÃОВ, 2003-й рік.
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Кавалер
двух орденов Славû

На фронтах
Отечественной войнû
Â
òå÷åíèè
2329 ìàÿ íà ôðîíòàõ
ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé íå ïðîèçîøëî.
Ñ 23 ïî 28 ìàÿ â
âîçäóøíûõ áîÿõ è îãíåì
çåíèòíîé
àðòèëëåðèè
ñáèò 121 ñàìîëåò ïðîòèâíèêà.
Â òå÷åíèè 30 ìàÿ â
ðàéîíå ñåâåðíåå ßññû
íàøè âîéñêà îòáèâàëè àòàêè êðóïíûõ ñèë
ïåõîòû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà. Öåíîé áîëüøèõ ïîòåðü ïðîòèâíèêó
óäàëîñü íåçíà÷èòåëüíî

âêëèíèòüñÿ â íàøó îáîðîíó.
Â òå÷åíèè 31 ìàÿ â
ðàéîíå ñåâåðíåå ßññû
íàøè
âîéñêà
óñïåøíî îòáèëè âñå àòàêè
êðóïíûõ ñèë ïåõîòû è
òàíêîâ ïðîòèâíèêà è
íàíåñëè åìó áîëüøèå
ïîòåðè â æèâîé ñèëå è
òåõíèêå.
Çà äâà äíÿ áîåâ íà
ýòîì ó÷àñòêå íàøè âîéñêà ïîäáèëè è óíè÷òîæèëè 122 íåìåöêèõ
òàíêà è ñáèëè 164 ñàìîëåòà ïðîòèâíèêà.

Наступление войск соþзников
в Италии
23 ìàÿ íà ïëàöäàðìå ó Àíöèî âîéñêà àìåðèêàíñêîé 5-é àðìèè
íà÷àëè
íàñòóïëåíèå,
ñîãëàñîâàííîå ñ íàñòóïëåíèåì àíãëèéñêîé 8-é
àðìèè â äîëèíå Ëèðè è
ïðîäîëæàþùèìñÿ ïðîäâèæåíèåì 5-é àðìèè â ïðèáåðåæíîì ðàéîíå. 25 ìàÿ
áûë óñòàíîâëåí êîíòàêò
ïàòðóëÿìè
îñíîâíîãî ôðîíòà 5-é àðìèè íà
ïëàöäàðìå ó Àíöèî.
Íåìöû
áûëè
âûíóæäåíû îñòàâèòü ðàéîí Ïîíòèéñêèõ áîëîò.
Áðîíåòàíêîâûå ÷àñòè êàíàäñêîãî êîðïóñà
äîñòèãëè ðåêè Ìåëüôà.

Àíãëèéñêàÿ 8-ÿ àðìèÿ
ñîçäàëà
ïðåäìîñòíîå
óêðåïëåíèå ïî òó ñòîðîíó ðåêè.
Ê 29 ìàÿ ÷èñëî
çàõâà÷åííûõ
ñîþçíèêàìè íåìåöêèõ ïëåííûõ
ïðåâûñèëî 15 òûñÿ÷.
Âîéñêàìè ñîþçíèêîâ
ñ 20 ïî 26 ìàÿ çàíÿòû:
Ìîíòåôàäæåòòî, Èòðè,
ã. Ôîíäè, Ñàíòà Îëèâà, Ìîíòå Ñàí Áèàäæî,
ã. Òåððà÷èíà, Ñîííèíî,
Ðîê-Êàñåêêà,
Ëèòòîðèÿ, ×èñòåðíà.
Âîéñêà àìåðèêàíñêîé
5-é àðìèè 26 ìàÿ íàõîäèëèñü âñåãî â 32 êèëîìåòðàõ îò Ðèìà.

Как мû задержали
шпиона

Ïàðòîðã ðîòû ñòàðøèé ñåðæàíò Ì. Ñ. Òóðóòèí (áûâøèé
ïðåäñåäàòåëü Ëþáàâñêîãî ñåëüñîâåòà, Íèêîëî-×åðåìøàíñêîãî
ðàéîíà, Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè)
â íåäàâíèõ áîÿõ ëè÷íî èñòðåáèë òðèäöàòü ôðèöåâ. Âñåãî íà
åãî ñ÷åòó äî 140 óíè÷òîæåííûõ
íåìöåâ. Îäíàæäû ñ ãðóïïîé â 5
÷åëîâåê â òûëó ïðîòèâíèêà îí
âçîðâàë òðè áîëüøèõ íåìåöêèõ
ñêëàäà áîåïðèïàñîâ.
Çà âûäàþùèåñÿ ëè÷íûå áîåâûå
ïîäâèãè îòâàæíûé âîèí íàãðàæäåí îðäåíàìè Ñëàâû II è III
ñòåïåíè.

Чекистû в боþ
Íî÷üþ íà òîðïåäíûõ êàòåðàõ
ïîä îæåñòî÷åííûì îãíåì ïðîòèâíèêà, ìû ïðåîäîëåëè Íîâîðîññèéñêóþ áóõòó è âûñàäèëèñü
íà áåðåã. Ãîðñòî÷êå õðàáðåöîâ ïðåäñòîÿëî çàõâàòèòü è
óäåðæàòü ïëàöäàðì äî ïîäõîäà
îñíîâíûõ ñèë ñ ñóøè.
Íåìöû â äèêîì áåøåíñòâå
ïðåäïðèíèìàëè îäíó àòàêó çà
äðóãîé, ïûòàÿñü
íàñ ñìÿòü,
îïðîêèíóòü â ìîðå, íî — áåçðåçóëüòàòíî. Íóæíûé ïëàöäàðì
áûë íàìè çàõâà÷åí, è ÷åêèñòû
ñ
áåñïðèìåðíûì
ãåðîéñòâîì
îòñòàèâàëè ñâîþ «Ìàëóþ çåìëþ». Çà êàæäóþ êîíòðàòàêó
âðàã ðàñïëà÷èâàëñÿ äåñÿòêàìè
òðóïîâ è îòêàòûâàëñÿ íàçàä.
Ìû øòóðìîì îâëàäåëè âàæíûì
îïîðíûì ïóíêòîì ïðîòèâíèêà –
ýëåâàòîðîì.
Âî âñåì âåëè÷èè ïðîÿâèëîñü
â ýòèõ áîÿõ îñíîâíîå êà÷åñòâî
÷åêèñòîâ – èõ áåççàâåòíàÿ õðàáðîñòü,
æåëåçíàÿ
âûäåðæêà.
Ëþäè íå äóìàëè íè î ïèùå, íè îá
îòäûõå, òîëüêî îá îäíîì – õâàòèëî áû ïàòðîíîâ.
Ñíàéïåð Ñàäèêîâ, êàíäèäàò
ÂÊÏ(á), èñòðåáèë 58 ãèòëåðîâöåâ. Ãðóïïà ñåðæàíòà Ñåäîâà
ïÿòü ðàç õîäèëà â ðàçâåäêó è
âçîðâàëà 4 äîòà ïðîòèâíèêà.

Êîìñîìîëåö
Âåñåëîâ
çàêëàäûâàåò â ñòàíêïóëåìåò ïîñëåäíþþ – äâåíàäöàòóþ – ëåíòó
è âûèãðûâàåò áîé. Îõâà÷åííûå
æèâîòíûì ñòðàõîì, íåìöû, áðîñàÿ óáèòûõ è ðàíåííûõ, èùóò
ñïàñåíèÿ â ïàíè÷åñêîì áåãñòâå.
Çà ïÿòü äíåé ìû îòðàçèëè 12
êîíòðàòàê ïðîòèâíèêà, èìåþùåãî ìíîãîêðàòíîå ÷èñëåííîå ïðåâîñõîäñòâî. Íà ïîëå áîÿ íåìöû
îñòàâèëè äî 300 òðóïîâ ñâîèõ
ñîëäàò è îôèöåðîâ.
Êàæäûé ó÷àñòíèê äåñàíòíîé
îïåðàöèè õîòåë èäòè â áîé êîììóíèñòîì. Õàðàêòåðíî, ÷òî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé
î ïðèåìå â ïàðòèþ áûëî ïîäàíî íà òðåòèé äåíü, ïåðåä ñàìûì
æàðêèì ñðàæåíèåì. «Åñëè ïîãèáíó, ïðîùó ñ÷èòàòü ìåíÿ êîììóíèñòîì», - ýòè âîëíóþùèå ñëîâà íà ëèñòêàõ áóìàãè çâó÷àëè
÷åêèñòñêîé êëÿòâîé íà âåðíîñòü
ïàðòèè áîëüøåâèêîâ, Ðîäèíå,
Ñòàëèíó…
×åêèñòû
«Ìàëîé
çåìëè»
âûñòîÿëè, ïîáåäèëè! Íà øåñòîé äåíü ìû ñîåäèíèëèñü ñ
îñíîâíûìè ÷àñòÿìè. Íà÷àëîñü
ðåøèòåëüíîå íàñòóïëåíèå íà
Íîâîðîññèéñê.
Ëåéòåíàíò À. ÓÊÎËÎÂ

Ñòàðøèì íàðÿäà áûë íàçíà÷åí ÿ. Ìîèì íàïàðíèêîì øåë
ïîãðàíè÷íèê Ðîæêîâ – ñëàâíûé
ìàëûé, çàìå÷àòåëüíûé áîåö è
çàäóøåâíûé òîâàðèù.
- Ñëóæáó íåñèòå ñ áäèòåëüíîñòüþ, - ïðåäóïðåäèë íàñ
ìëàäøèé
ëåéòåíàíò
Áëèöìàí,
ñòàâÿ áîåâóþ çàäà÷ó, - Ñåé÷àñ
îñåíü, ïîãîäà èñïîðòèëàñü.
È äåéñòâèòåëüíî, âåòåð ðàçãóëÿëñÿ âîâñþ, êóñòû è äåðåâüÿ øóìåëè, ñ òåìíîãî íåáà
ìîðîñèë õîëîäíûé äîæäü. Âèäèìîñòü óõóäøàëàñü äî òîãî,
÷òî ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã åëå
âûäåëÿëñÿ. Â òàêóþ ïîðó çðåíèå
íóæíî íàïðÿãàòü äî ïðåäåëà.
- Ïîæàëóé, äîáû÷à áóäåò, ïðîøåïòàë ìíå íà óõî Ðîæêîâ. –
Íàáëþäàé ïîëó÷øå, - òàêæå òèõî
îòâåòèë ÿ íàïàðíèêó.
Íàøå ïðåäïîëîæåíèå âñêîðå
ïîäòâåðäèëîñü. Ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî áåðåãà, ê ðåêå ïîäîøëà, ïî÷òè ñëèâàÿñü ñ ãóñòûì
ìðàêîì, êàêàÿ-òî ôèãóðà. Âîò
îíà óæå â âîäå. Ïëûâåò â íàøó
ñòîðîíó. Ñîìíåíèé áûòü íå ìîãëî: íàðóøèòåëü ãðàíèöû!
Òåïåðü ãëàâíîå – âûäåðæêà,
à çàòåì – ñòðåìèòåëüíàÿ ðåøèòåëüíîñòü â äåéñòâèÿõ.
Äîïëûâ äî íàøåãî áåðåãà,
íåèçâåñòíûé ñðàçó æå áðîñèëñÿ â
êóñòû, âïðàâî îò íàñ. ß çíàêàìè
ïîêàçàë Ðîæêîâó: áûñòðî îòïîëçè â ñòîðîíó ÷òîáû îòðåçàòü íàðóøèòåëþ ïóòü îòõîäà íàçàä.
Óáåäèâøèñü, î÷åâèäíî, ÷òî
çäåñü íèêîãî íåò, íåèçâåñòíûé
âûøåë èç êóñòîâ. Â ìãíîâåíèå
îêà ÿ âûðîñ ïåðåä íèì.
- Ñòîé! Ðóêè ââåðõ!
Ñáîêó ñ îðóæèåì íà èçãîòîâå
ñòîÿë Ðîæêîâ.
Îøåëîìëåííûé òàêîé «âñòðå÷åé», çâåðü áûë ïîéìàí. Ôàøèñòñêèé àãåíò äàæå íå óñïåë âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì ïèñòîëåòîì.
Â ðåçèíîâîì ìåøêå ó ìåðçàâöà
îêàçàëèñü
ôàëüøèâûå
äîêóìåíòû. …Ìèíóò ÷åðåç ïÿòíàäöàòü øïèîí ïîä êîíâîåì áûë
îòïðàâëåí íà çàñòàâó.
Ìëàäøèé ñåðæàíò À. ÄÎÄÎÍÎÂ
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21:50 «КІНГ-КОНГ»

00:00 «СПЕЦНАЗ МІСТА ЯНГОЛІВ»

00:15 «ШОСТИЙ ДЕНЬ»

00:35 «ОФІЦІАНТКА»

УКРАЇНА

ІНТЕР

НТН

1+1

У 1930 році знімальна група разом
Із режисером Карлом Денхемом
вирушає на острів Черепа, щоб
вивчати легенди про гігантську
горилу на прізвисько Конг. Після
прибуття екпедиція з’ясовує, що
Кінг-Конг і справді існує.

Загони S.W.A.T. використовуються для боротьби з терористами
й інших спецоперацій. Саме в
загін S.W.A.T. був зарахований
Джим Стріт. Після навчання і
тренувань на молоде поповнення
чекає перше випробування...

На початку третього тисячоліття
найсуворішим законом став «закон Шостого дня», який забороняв клонування людей. Але величезна підпільна імперія вирощує людство нового майбутнього — сонми керованих тіней.

Офіціантка Дженна працює у
скромній їдальні. Розносячи замовлення клієнтам, Дженна
придумує рецепти пирогів. Її
мрія — виграти змагання з кулінарного мистецтва. Але це лише
мрія...

ПЕРШИЙ
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»
09.05 Пiдсумки тижня
09.30 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я

09.50 Без цензури
10.15, 03.55 Т/с «Маруся.
Повернення»

11.50, 20.55 Офiцiйна
хронiка

12.10, 18.55, 21.25 Дiловий
свiт
Свiтло
Право на захист
Темний силует
Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
14.40 Вiкно в Америку

12.25
12.50
13.10
13.30

ІНТЕР
05.15 Х/ф «Угода»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Танки бруду не

12.00
12.25

15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.40 Легко бути жiнкою
16.20 Т/с «Москва.Три

вокзали»
Х/ф «Вiчний поклик»
Свiт спорту
Агро-News
Сiльрада
Творчий вечiр
Ю. Рибчинського
21.00, 05.30 Пiдсумки дня
21.35 Вечiр пам'ятi
Народного артиста
України Н. Яремчука
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Кiно в деталях
00.15 Вiд першої особи

17.10
18.40
18.45
19.10
19.25

13.30
16.15
18.00
18.10

20.00
20.30
00.00
02.00
03.20
03.50
04.35

бояться»
Новини
Т/с «Танки бруду не
бояться»
Слiдство вели...
Чекай на мене
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом-2.
Повернення
Сандри»
Подробицi
Т/с «Друге дихання»
Х/ф «Спецназ мiста
янголiв»
Х/ф «Досконала
зброя»
Подробицi
Д/ф «Кiновiйни порадянськи»
Д/с «Жадiбнiсть»

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

12.00
13.55
15.00
16.00
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.20
23.35
00.35
02.30
03.20
03.35
04.25
05.10

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Х/ф «Побачення»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана-2»
ТСН
Х/ф «Шукайте маму»
Грошi
ТСН
Т/с «Незабутні»
Х/ф «Офiцiантка»
Грошi
ТСН
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Т/с «Незабутні»

ICTV
05.05 Служба розшуку

05.20
06.20
06.30
06.55
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
12.30
12.45
12.55
16.10
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.25
02.20
02.35
04.05

дiтей
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Х/ф «Наперекiр
смертi»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Х/ф «Антикiлер»
Х/ф «Невiдомий»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Надзвичайнi
новини
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова
Свiтанок

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

09.50
10.50
12.55
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Ой, мамочки!»
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
У слідчий відділ
прокуратури прийнято спеціального консультанта Романа Фрейдіна, психолога
за освітою. Його
поява обумовлена необхідністю
застосування нетрадиційних методів боротьби зі
злочинністю...

22.00
22.25
00.00
01.00
01.55
03.35

Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Час бажань»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55, 06.45 Очевидець.
Шокуюче

06.40, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30 Репортер
08.30 Репортер
09.00 Х/ф «Вертикальна
11.40
13.15
13.20
14.30
14.40
14.45
15.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
19.40
20.00
21.00
22.00
00.00
00.20
00.30
01.20
02.05
02.50
02.55

межа»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/с «Воронiни»
Ревiзор-2
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Т/с «Еврика»
Т/с «Пiвденна
територiя»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Школа»

НТН
06.30 Х/ф «Швидкий поїзд»
08.05 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.55 Т/с «Павутиння-6»
14.55 Т/с «Слiпий-3»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45, 02.10, 04.15

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Умови
контракту»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

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

10.00 Т/с «Кордон слiдчого

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.00 У ТЕТа тато!
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 20.35 Даєш, молодь!
15.45, 01.25 Вайфайтери
16.25 Т/с «Чемпiонки»
17.25 10 крокiв до кохання
18.30 Одна за всiх
19.30 Богиня шопiнгу
19.55, 22.25 Т/с
«Вiсiмдесятi»
21.00 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Дурнів+1
23.30 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

ФУТБОЛ
08.10 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Леванте»
10.20, 15.10, 18.15, 00.00
Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
10.50 ЧУ. «Таврiя» –
«Карпати»
12.45, 15.50 Futbol Mundial
13.15 ЧУ. «Шахтар» –
«Волинь»
16.15 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Ганновер»
18.40, 00.45, 04.10
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
19.40, 03.25 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
20.30, 01.45 Європейський
weekend
21.55 Чемпiонат Англiї.
«Астон Вiлла» –
«Ман. Сiтi»

19.30
21.45
22.45
00.15
02.40
04.45
05.00

Савельєва»

12.00, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
20.00
21.50
01.30
05.25

Україна
Т/с «Лягавий»
Х/ф «Кiнг-Конг»
Х/ф «Iм'я Рози»
Срiбний апельсин
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05:50 «ВОНИ БОРОЛИСЯ ЗА БАТЬКІВЩИНУ»

00:00 «СИРІАНА»

01:15 «ЗАКОННИЙ ШЛЮБ»

02:10 «БІЖИ, ТОВСТУНЕ, БІЖИ»

НТН

ІНТЕР

СТБ

ІНТЕР

За однойменним романом
М. Шолохова. Про простих солдатів, воїнів напіврозбитого
полку, що воював на Дону в 1942
році. Липень, відступ на всіх
фронтах, аж до Сталінграда.
Фільм про непохитність волі.

Нафта означає великі гроші. Цей
факт веде до корупції, яка поширюється від Х'юстона до
Близького Сходу і заплутує промисловців, принців, шпигунів,
політиків і терористів у смертоносну павутину дій.

Дія фільму відбувається під час
війни. Бажаючи допомогти евакуйованій з Москви важкохворій
дівчині, молодий актор укладає
з нею фіктивний шлюб: це дасть
їй можливість повернутися до
столиці...

Лондонський марафон, тисячі
ніг біжать набережною Темзи.
Дві з них належать не дуже спортивному невдасі Деннісу. Він
біжить для того, щоб знову завоювати повагу і кохання дівчини,
яку він кинув п'ять років тому.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.15 Огляд преси
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»
09.05, 21.00, 05.30

05.40 Т/с «Говорить

Пiдсумки дня
09.25 Театральнi сезони
10.15, 04.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
12.20 Шеф-кухар країни
13.10 Крок до зiрок
13.55 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»

15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Дiловий свiт.

Агросектор
15.40 Легко бути жiнкою
16.20 Т/с «Москва.Три
вокзали»
17.10 Х/ф «Вiчний поклик»
18.40 Свiт спорту
19.00, 01.35 Про головне
19.25 221. Екстрений
виклик. Тиждень
20.10 Концерт пам'ятi
М. Бернеса
21.30 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чоловiча робота2»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
02.25 ТелеАкадемiя
03.30 Свiтло

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.15
14.05
15.05
16.05
18.00
18.10

20.00
20.30
00.00
02.10
03.45
04.15

04.55

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Робiнзон»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анечка»
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом-2.
Повернення
Сандри»
Подробицi
Т/с «Друге дихання»
Х/ф «Сирiана»
Х/ф «Бiжи, товстуне,
бiжи»
Подробицi
Д/ф «Свердловський
кошмар. Смерть iз
пробiрки»
Д/с «Жадiбнiсть»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
12.00
13.50
14.55
15.55
16.45
17.10
19.30
20.25
21.30

23.50
00.05
00.55
01.40
03.10
04.00
04.45
05.30

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Х/ф «Шукайте маму»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Спецвипуск «95
кварталу». Про спорт
i не тiльки
Футбол. Лiга
чемпiонiв. «Боруссiя»
(Нiмеччина) –
«Шахтар» ( Україна)
ТСН
Т/с «Незабутні»
Простошоу
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
Не бреши менi-3
Т/с «Незабутні»
Сiмейнi мелодрами
ТСН

04.45
05.15
06.15
06.25
06.55
07.35
07.40
08.45
09.15
10.10
12.20
12.45
13.00
14.15
16.45
18.45
19.25
20.10
22.20
00.55
02.35
03.25
04.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Кодекс
честi»
Надзвичайнi
новини
Т/с «Кодекс
честi»
Свiтанок

НОВИЙ

05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда
про зiрок
09.50 Зiркове життя
10.45 Х/ф «Привiт,
кiндере!»
У маленькому місті живе 17-річна
Лера, яку виховує сувора бабуся-хірург. Одного
разу дівчина тікає з дому і їде
до Москви шукати свою маму. З
цього моменту в
її житті починаються пригоди: і
кумедні, і повчальні.

12.50
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.20
01.15
02.50

МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
Вiкна-Новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Законний
шлюб»
Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

05.15 Т/с «Як сказав Джим» 06.15 Х/ф «Вони боролися
за Батькiвщину»
05.55, 06.45 Очевидець.
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
Шокуюче
09.00 Кримiнальнi справи
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 10.00 Медичнi таємницi
Пiдйом
10.25 Т/с «Робiнзон»
12.30 Т/с «Бандитський
07.30 Репортер
Петербург-7»
08.30 Репортер
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
09.00 Т/с «Щоденник лiкаря 17.00 Т/с «Скарби мертвих»
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.40
14.45
15.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.10
00.30
00.40
01.30
02.15
03.00

Зайцевої-2»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Т/с «Еврика»
Т/с «Рiццолi та Айлс»
Т/с «Школа»

21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
02.40
04.45
ТЕТ

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

09.00 Т/с «Кремлiвськi

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.00, 19.30 Богиня шопiнгу
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 20.35 Даєш, молодь!
15.45, 01.25 Вайфайтери
16.25 Т/с «Чемпiонки»
17.25 10 крокiв до кохання
18.30 Одна за всiх
19.55, 22.25 Т/с
«Вiсiмдесятi»
21.00 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.30 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»

06.00 Т/с «Умови
контракту»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Лягавий»
12.00, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
Україна

21.50 Т/с «Подружжя»
23.50 Т/с «Грiмм»
00.45 Х/ф «Кiнг-Конг»
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Шахтар» –
«Волинь»

10.20, 18.00, 03.45
Європейський
weekend
11.35, 01.05 Чемпiонат
Англiї. «Астон
Вiлла» – «Ман. Сiтi»
13.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.40 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Ганновер»
16.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Реал» – МЮ
19.25 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Борусiя»
(Д)
22.50 Найкращi матчi Кубка
УЄФА. «Борусiя» (Д) –
«Феєноорд». Фiнал
(2001/2002)
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13:45 «ШУКАЙ ВІТРУ...»

20:15 «МАША»

00:00 «ВАМ ЛИСТ»

00:15 «ПЕРЕТВОРЕННЯ»

ПЕРШИЙ

1+1

ІНТЕР

НТН

У садибі в уральському степу
сховалася від громадянської
війни родина керуючого приватним кінним заводом. Одного
разу на садибі з'являється давній знайомий родини, поручик
білогвардійської армії Віктор...

Кожна жінка знає, що справжнє
щастя — в коханні, але Маша
дивиться на життя зовсім інакше. Рецепт її особистого жіночого щастя — син і робота, а на
решту просто не вистачає
часу.

Кетлін — власниця старенького
магазину дитячих книг. Справи
йдуть непогано, але з'являється конкурент, з яким вона вступає
у протистояння, не здогадуючись, що вони вже давно знайомі
через електронне листування.

Земля пережила ядерну катастрофу і повільно вмирає під
променями сонця. Підземні
бункери і бомбосховища дають
людям єдину можливість жалюгідного існування. Але битва за
життя тільки починається...

ПЕРШИЙ
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»
09.05, 11.55, 20.55

ІНТЕР
05.40 Т/с «Говорить

Офiцiйна хронiка

09.10 Околиця
09.35, 03.30 Уряд на зв'язку
з громадянами

10.15 Т/с «Маруся.

Повернення»

12.10, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт

12.20 Хай щастить
12.45 Книга.ua
13.05 Українська пiсня
13.45 Х/ф «Шукай вiтру»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Дiловий свiт.

Агросектор
15.40 Легко бути жiнкою
16.20 Т/с «Москва.Три
вокзали»
17.05 Х/ф «Вiчний поклик»
18.40 Свiт спорту
19.00, 01.35 Про головне
19.25 Трембiтар української
душi
20.50 Лото «Мегалот»
21.00, 05.30 Пiдсумки дня
21.30 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22.20 Концерт до 60-рiччя
М. Гнатюка «Час
рiкою пливе»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чоловiча робота2»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.15
14.05
15.05
16.05
18.00
18.10

20.00
20.30
00.00
02.05
04.05
04.35

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Робiнзон»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анечка»
Новини
Т/с «Шлюб за
заповiтом-2.
Повернення
Сандри»
Подробицi
Т/с «Друге
дихання»
Х/ф «Вам лист»
Х/ф «Презумпцiя
невинуватостi»
Подробицi
Д/ф «Н. Гвоздикова i
Є. Жариков.
Народженi
революцiєю»

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

11.55
13.00
13.55
14.55
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.20
23.35
00.35
01.20
02.25
03.55
04.40
05.25

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами
Спецвипуск «95
кварталу». Про спорт
i не тiльки
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Х/ф «Маша»
Iлюзiя безпеки. Цiна
вроди
ТСН
Т/с «Незабутні»
Простошоу
Iлюзiя безпеки. Цiна
вроди
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
Т/с «Незабутні»
Сiмейнi мелодрами
ТСН

ICTV
04.45 Служба розшуку

04.55
05.20
06.25
06.35
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
12.20
12.45
13.00
14.10
16.35
18.45
19.25
20.10
22.20
01.00
02.35
03.25
04.10

СТБ
05.35 Чужi помилки

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Несекретнi
файли
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi
новини
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

Сюжет заснований на кримінальних історіях,
які сталися в
Україні. Програма побудована
на психології, мотивах, які штовхнули людину на
злочин. На першому місці – причина і тільки потім – наслідок.

06.20 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда
про зiрок

09.45 Зiркове життя
10.45 Кохана, ми вбиваємо
12.40
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.05
01.05
02.45

дiтей
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Виконання
бажань»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55, 06.45 Очевидець.
Шокуюче

06.40, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.10
09.00
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.40
14.45
15.45
15.50
16.50
17.55
19.15
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.30
00.40
01.30
02.15
02.55
03.00

Репортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «КiтПес»
Kids Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-2»
Т/с «Еврика»
Т/с «Рiццолi та Айлс»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Школа»

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Умови

НТН
06.15 Х/ф «Вигiдний

контракту»

контракт»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Робiнзон»
12.30 Т/с «Бандитський
Петербург-7»

14.30, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Скарби мертвих»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
02.25
04.30
05.00

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

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.00, 19.30 Богиня шопiнгу
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 20.35 Даєш, молодь!
15.45, 01.25 Вайфайтери
16.25 Т/с «Чемпiонки»
17.25 10 крокiв до кохання
18.30 Одна за всiх
19.55 Т/с «Вiсiмдесятi»
21.00 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.30 Анекдоти
00.00 Т/с «Реальна кров»
01.00 Твою маму!

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Лягавий»
12.00, 04.25 Нехай говорять
14.40 Т/с «Подружжя»
15.40 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.50 Т/с «Грiмм»
00.45 Т/с «У полi зору»
02.10 Т/с «Безмовний
свiдок-2»

05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.15 ЧУ. «Чорноморець» –
«Ворскла»
11.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Леванте»
13.25 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.40 Чемпiонат Англiї.
«Астон Вiлла» –
«Ман. Сiтi»
17.00 Futbol Mundial
17.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Ювентус» – «Челсi»
19.30 Один на один з
Гамулою
20.00, Нiч Лiги чемпiонiв
21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
ПСЖ – «Валенсiя»
00.45 Лiга Європи УЄФА.
«Зенiт» – «Лiверпуль»
02.55 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Металург» (З)
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11:45 «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ «ПРОЩАВАЙ»

20:15 «ТИТАНІК»

00:00 «ЯК ЗДИХАТИСЯ ХЛОПЦЯ ЗА 10 ДНІВ»

02:05 «КОХАНА»

СТБ

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

Ліда покохала Сергія, але той не
звертав на неї уваги і незабаром
одружився з іншою. Коли ж із ним
трапилося нещастя, і хвороба
прикувала його до ліжка, саме
Ліда прийшла до Сергія, щоб
підтримати і розрадити.

На початку сторіччя всі марили науково-технічним прогресом — техніка входила в
життя людства і обіцяла процвітання. Однак катастрофа,
що отримала ім'я «Титанік»,
втопила надії багатьох.

Гульвіса, який міняє жінок, як рукавички, посперечався з друзями,
що зможе підтримувати стосунки
з дівчиною більше 10 днів. Однак
нова пасія не налаштована так
довго терпіти біля себе цього
невдатного базікала!

Ця історія — своєрідний план
долі, якому слідує наділений
чарівністю Радж. Бажаючи подарувати своє серце ангелові,
мрійник несподівано зустрічає
дівчину Сакіне і без зволікань
віддає їй своє серце.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Смiх з доставкою

05.40 Т/с «Говорить

додому
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Т/с «Чаклунка»

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15
09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.25 Вiра. Надiя. Любов
10.15, 04.05 Т/с «Маруся.
Повернення»

11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка

12.10, 18.30, 21.15 Дiловий
свiт

12.20 Здоров`я
13.10 Бiатлон. Кубок свiту.

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.15
14.05
15.00
16.00

Олексій – однолюб. Анечка –
жінка його життя.
Заради неї він готовий на будь-які
жертви, навіть
приймає на себе
її провину і опиняється у в’язниці. Але в той же
час він легко піддається спокусі,
вступаючи у сторонній зв’язок,
хоча потім мучиться провиною.

Iндивiдуальна гонка
(жiн.)

15.00, 18.20, 01.20, 02.05

`Новини

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 04.00 Дiловий свiт.

Агросектор
15.40 Легко бути жiнкою
16.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальна гонка
(чол.)
18.45 Бенефiс композитора
Нiколо
21.25 Досвiд
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чоловiча робота2»
00.15 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
01.30 Про головне
02.20 ТелеАкадемiя
03.20 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я

полiцiя!»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Робiнзон»
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анечка»

18.00
18.10
20.00
20.30
00.00

Новини
Концерт О. Ваєнги
Подробицi
Т/с «Друге дихання»
Х/ф «Як здихатися
хлопця за 10 днiв»
02.05 Х/ф «Кохана»
04.10 Подробицi
04.40 Д/с «Жадiбнiсть»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
11.55
13.50
14.55
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
00.15
02.25
03.10
03.50
04.40
05.25

дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Х/ф «Маша»
Не бреши менi-3
Сiмейнi
мелодрами
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Х/ф «Титанiк»
Д/ф «Селiн. Свiт її
очима»
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
Простошоу
Не бреши менi-3
Сiмейнi
мелодрами
ТСН

04.50
05.15
06.20
06.30
06.55
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
12.30
12.45
13.00
14.10
16.40
18.45
19.25
20.10
22.20
00.55
02.30
03.20
04.10

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум
в Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi
новини
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда

05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55, 06.45 Очевидець.
Шокуюче

про зiрок

06.40, 07.10, 07.40, 08.45

09.55 Х/ф «Арфа для

Пiдйом
07.30, 08.30 Репортер
09.00 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
10.00 Т/с «Кадетство»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «КiтПес»
14.30 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Свiтлофор»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.05 Т/с «Свiтлофор»
23.10 Т/с «Щасливi разом»
00.10 Репортер
00.30 Спортрепортер
00.40 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
01.30 Т/с «Еврика»
02.15 Т/с «Рiццолi та Айлс»
03.00 Служба розшуку дiтей
03.05 Т/с «Школа»

коханої»

11.45 Х/ф «Не можу
13.35
16.00
18.00
18.20
19.55
20.50
22.00
22.25
00.05
01.05

сказати «прощавай»
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Метод Фрейда»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Арфа для
коханої»
Сім’я викладача
Зої – це мама і
син: тут не вистачає чоловіка. Шукаючи свою другу
половину, Зоя
закохалася в
аспіранта, який
використовував її
для написання
дисертації. І лише через страждання Зоя помітила давно закоханого в неї сусіда...

02.35 Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

06.15 Х/ф «Вигiдний
контракт»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Робiнзон»
12.30 Т/с «Бандитський
Петербург-7»

06.00 Т/с «Умови
контракту»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Лягавий»
12.00, 04.25 Нехай говорять
14.40 Т/с «Подружжя»
15.40, 03.00 Щиросерде

14.30, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Скарби мертвих»
16.00
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
18.00
Мислити як
19.20
злочинець»
21.50
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 22.50
00.15 Х/ф «Сiм пригод
Синдбада»
00.00
02.30 Т/с «Суто англiйськi
00.50
04.50 Речовий доказ
05.15 Уроки тiтоньки Сови
ТЕТ

зiзнання
Критична точка
Т/с «Нерiвний шлюб»
Говорить Україна
Д/с «1941»
1941. Заборонена
правда
Т/с «Грiмм»
Х/ф «Контроль
розуму»
02.15 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ

09.00 Т/с «Кремлiвськi

10.25, 00.45 Лiга чемпiонiв

вбивства»

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.00, 19.30 Богиня шопiнгу
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 20.35 Даєш, молодь!
15.45, 01.25 Вайфайтери
16.25 Т/с «Чемпiонки»
17.25 10 крокiв до кохання
18.30 Одна за всiх
19.55 Т/с «Вiсiмдесятi»
21.00 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.30 Анекдоти
00.00 Т/с «Щоденники
Темного»

УЄФА. ПСЖ –
«Валенсiя»
12.25 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
13.30, 18.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.40 Лiга Європи УЄФА.
«Атлетико» – «Рубiн»
16.00, 04.50 Один на один з
Гамулою
16.30 Лiга Європи УЄФА.
«Зенiт» – «Лiверпуль»
18.40 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
19.40, 22.45, 00.00 Шлях
до Амстердама
19.50 Лiга Європи УЄФА.
«Стяуа» – «Челсi»
22.00 Найкращi моменти
матчiв . Лiга Європи
УЄФА
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17:10 «МИТТЄВОСТІ НЬЮ-ЙОРКА»

17:10 «АРТИСТ»

22:35 «8 ПЕРШИХ ПОБАЧЕНЬ»

23:45 «ПОСЕЙДОН»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ІНТЕР

ICTV

Джейн приїжджає до Нью-Йорка, щоб виступити перед вченим
зібранням, а її сестра Роксі, —
щоб підсунути свій демо-запис
місцевій рок-зірці. Але спочатку
їм доведеться поспілкуватися з
місцевою мафією і поліцією...

Зірка німого кіно Джордж Валентайн і чути не хоче про мікрофони на знімальному майданчику.
А закохана у нього статистка
Пеппі Міллер стрімко набирає
популярності в новому звуковому кінематографі...

Віра і Микита нічого не знають
одне про одного. Вони навіть не
бачилися. Віра збирається одружитися з відомим тенісистом
Костянтином. Микита запропонував руку і серце Ілоні, завідуючій клініки пластичної хірургії...

Під ударом хвилі в Атлантичному
океані круїзний лайнер за декілька секунд перевертається і
починає тонути, змушуючи пасажирів докладати неймовірних
зусиль, щоб вибратися на поверхню!

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05 Спорт
06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30, 23.05 Смiх з

ІНТЕР
06.25 Т/с «Найщасливiша»
09.50 Концерт О. Ваєнги
12.05 Т/с «Салямi»
Салямі – прізвисько головної
героїні фільму. Її
скорочують з роботи в одному
НДІ. За рекомендацією подруги,
Салямі влаштовується у солідну
фірму, яка займається купівлею
і реставрацією
старих кораблів.
І, відповідно, закохується у директора фірми.

доставкою додому

07.15 Огляд преси
07.20 Країна on-line
07.40 Глас народу
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»
09.05, 21.00, 05.45
Пiдсумки дня
09.20, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.25 Д/ф «Раїса
Недашкiвська. Те, що
не вмирає»
10.15 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.45 Надвечiр'я
12.25 Star-шоу
14.35 Концерт «Мелодiя
двох сердець»
17.10 Концерт
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
21.10 Концерт «Тобi,
єдинiй»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.30 Мiс Блонд України
01.20 Про головне
01.50 Нацiональна
двадцятка
03.10 ТелеАкадемiя
04.10 Т/с «Маруся.
Повернення»

1+1
06.15 Х/ф «Спадкоємиця»
08.10 Х/ф «Вокзал для

11.10
13.10
17.10
19.30
20.05
22.00

Нік Маршал –
плейбой із Чикаго, завжди користується успіхом
у жінок. Він працює рекламним
агентом і ось-ось
повинен отримати підвищення. З
Ніком стається
нещасний випадок, в результаті
якого він отримує
дар – читати жі-

16.00 Концерт «Тобi,
18.00
20.00
20.30
22.35
00.40

02.35
04.25
04.55

єдинiй»
Концерт «8 березня у
Великому мiстi»
Подробицi
Концерт «8 березня у
Великому мiстi»
Х/ф «8 перших
побачень»
Концерт «Валерiя.
Росiйськi романси.
Золотi хiти ХХ
столiття»
Х/ф «Версiя»
Подробицi
Д/с «Жадiбнiсть»

двох»
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Х/ф «Титанiк»
Х/ф «Артист»
ТСН
Вечiрнiй квартал.
8 Березня
Х/ф «Чого хочуть
жiнки»

ICTV
04.20 Служба розшуку дiтей
04.30 Факти
04.55 Свiтанок
06.05 Т/с «Таксi»
06.30 Т/с «Леся+Рома»
07.05 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
08.10 Х/ф «Тутсi»
10.45 Х/ф «За бортом»

тигрiв»
Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
Х/ф «Зiта i Гiта»
Х/ф «Бiнго-Бонго»
Х/ф «Приборкання
норовливого»

Федота-стрiльця,
вiдважного молодця»
07.30 Х/ф «Джинси
талiсман-2»
09.25 Х/ф «Пожежний пес»
11.30 Х/ф «Генiальнi
немовлята»

07.55
09.40
12.45
14.55

Ілія живе відлюдником на фермі.
У нього є все: достаток, будинок,
але немає коханої жінки. Причина цього – важкий характер.
Але одного разу
в його будинку
все ж з’являється красуня, якій
вдається впоратися з крутим но-

13.05 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

14.15 Т/с «Пристрастi за
16.40
18.45
19.00
21.10

друг»
02.40 Х/ф «Спадкоємиця»
04.10 Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
04.55 ТСН

НОВИЙ
05.45 Служба розшуку дiтей
05.50 М/ф «Розповiдь про

Багата норовлива красуня, впавши з яхти, втратила пам’ять і потрапила у будинок до простого
теслі, якому вона
недавно серйозно попсувала
нерви.

ночі думки.

00.45 Х/ф «Найкращий

СТБ
05.25 Чужi помилки
06.10 Х/ф «Приборкувачка

23.45
01.35
02.55
03.40

Чапаєм»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Посейдон»
Х/ф «Викрадачi тiл»
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

ровом Ілії...

17.00 Х/ф «Москва сльозам
не вiрить»

У секретній корпорації «Бейбіко»
зроблено відкриття сторіччя:
виявляється, маленькі діти – вінець еволюції!
Підтвердження
тому – маля
Слай, який розумний, як Ейнштейн, і сильний,
як Сталлоне...

13.30 Х/ф «Денiсмучитель»

15.30 Х/ф «Денiс-мучитель2»

17.10 Х/ф «Миттєвостi
Нью-Йорка»

20.00 Холостяк-3
23.15 Як вийти замiж

19.00 Х/ф «Секс у великому
мiстi»

з А. Чеховою
00.20 Х/ф «Бiнго-Бонго»
02.25 Х/ф «Не було
смутку»
03.35 Нiчний ефiр

22.00 Х/ф «Секс у великому
мiстi-2»

01.00 Х/ф «Зак i Мiрi
знiмають порно»

02.55 Т/с «Еврика»

УКРАЇНА
06.00, 14.00 Т/с «Умови

НТН
06.00 Легенди карного
розшуку

контракту»

06.30 Х/ф «Рiдня»
08.05 Х/ф «Максим

07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.10, 03.50 Х/ф «Жiноча

Перепелиця»

09.45 Х/ф «Весiлля в

iнтуїцiя-2»

Малинiвцi»

12.00, 01.50 Концерт «Усi

11.20 Т/с «Серця трьох»
16.30 Т/с «Лектор»
00.00 Х/ф «Секс на

зiрки для коханих»

18.00, 19.20 Т/с «Умови

виживання»

контракту-2»

01.35 Х/ф «Загроза з
03.00
04.20
05.15
05.35

минулого»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
06.00 Приколи на
перервi
06.05 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
07.00 Байдикiвка
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Дашадослiдниця»
09.00 Приколи на
перервi
09.40 Королева балу-2
18.35 Х/ф «Красуня»
21.00 Вiталька. 8 Березня
21.30 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Т/с «Секс i мiсто»
05.40 До свiтанку

22.10 Х/ф «Люблю
9 березня»

23.50 Х/ф «Так, можливо»
02.45 Ласкаво просимо
05.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
10.25, 16.00 Лiга Європи
УЄФА. «Стяуа» –
«Челсi»
12.25 Найкращi моменти
матчiв . Лiга Європи
УЄФА
14.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
14.40 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
18.00, 19.45, 20.55 Футбол
live
18.55 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Iллiчiвець»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Аугсбург» –
«Нюрнберг»
23.25 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
23.55 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
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09:25 «БІЛИЙ БІМ ЧОРНЕ ВУХО»

20:00 «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»

22:10 «ДЖУНГЛІ»

00:00 «ПРЕСТИЖ»

ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

Письменник, який захоплюється
полюванням, узяв цуценя, незважаючи на те, що його забарвлення не відповідало вимогам
породи. Але незабаром господар потрапив до лікарні, а Бім
опинився на вулиці...

Білявка Ел Вудс до всього ставиться серйозно — до макіяжу,
дієт і останньої колекції від Шанель. Але коли справа стосується кохання, вона робить необачний крок — вступає до Гарварду.
Тримайся, професуро!

У житті Сергія і Марини настала
криза. Щоб урятувати шлюб,
Марина вмовляє чоловіка вирушити в подорож. Усю дорогу між
подружжям не вщухають сварки.
В результаті, Сергій та Марина
опиняються на острові.

Роберт і Альфред — фокусникиілюзіоністи, які на рубежі XХ
сторіччя змагалися одне з одним у Лондоні. З роками їхня
дружня конкуренція на професійному грунті переростає у
справжню війну.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.10 Смiх з доставкою

05.45 Х/ф «Казка про жiнку

додому
07.40 Д/ф «I. Муравйова.
Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
08.30 Панянка i кулiнар
09.05 Школа юного
суперагента
09.25 Х/ф «Бiлий Бiм
Чорне вухо»
12.35 В гостях у Д. Гордона
13.25 Золотий гусак
14.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чол.)
15.25 Крила мрiй моїх
16.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiн.)
18.20 Концерт до Дня
Соборностi України
19.40 Шевченкiвський вечiр
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 01.40 Офiцiйна
хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Без цензури
21.55 Кабмiн: подiя тижня
22.05 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.05 Ера здоров'я
23.30 Кiно в деталях
00.20 Концерт «Жiноча
логiка»
01.45 Театральнi сезони
02.30 Нащадки
03.25 Д/ф «Марi Кюрi, поза
мiфом»
04.15 Д/ф «Елiот Несс
проти Аль Капоне»
05.15 Сiльрада

i чоловiка»
07.20 Х/ф «Формула
кохання»
За повістю
О. Толстого
«Граф Каліостро». Комедійна
ексцентрична
ситуація з життя
знаменитого мага і шарлатана
Каліостро. Він
вирішив знайти
формулу кохання, але виявився
безсилим проти
справжнього почуття двох молодих людей.

09.00 Орел i решка
10.00 Смачне побачення
10.55 Концерт «8 березня у
Великому мiстi»

14.10 Т/с «Серцебиття»
18.00 Фестиваль гумору
«Юрмала»

20.00 Подробицi
20.25 Фестиваль гумору
«Юрмала-2012»
22.25 Х/ф «Мами»
00.35 Т/с «Салямi»
03.40 Х/ф «Французька
вулиця»

1+1

ICTV

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Як уполювати
08.00
09.00
10.10
10.35
11.00
12.15
13.40
16.30
18.30
19.30
20.00
22.10
00.00

мiльйонера»
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-4.
В'єтнам
Що? Де? Коли?
Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
Вечiрнiй квартал.
8 Березня
Розсмiши комiка-2
ТСН
8 Березня у Великому
мiстi
Х/ф «Джунглi»
Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
Двоє музикантів,
які втратили роботу, стали свідками зведення
рахунків між гангстерами. Тепер
їм довелося переодягтися у сукні й приєднатися
до жіночого
джаз-оркестру.
Через це виникає
безліч кумедних
непорозумінь.

02.30 Х/ф «Артист»
04.05 Х/ф «Як уполювати
мiльйонера»

05.35 ТСН

04.45
05.05
05.50
06.25
08.45
09.05
09.45
10.55
11.55
13.00
13.25
18.45
19.00
00.00
01.55
03.40

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Тутсi»
Мульт особистостi
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Дивитися всiм!
За кермом
Т/с «Хiромант»
Факти. Вечiр
Т/с «Хiромант»
Х/ф «Посейдон»
Х/ф «За бортом»
Х/ф «Дон Жуан де
Марко»
Сучасний НьюЙорк. 20-річний
молодик у масці,
плащі та при
шпазі переконаний у тому, що
він – Дон Жуан.
Він одержимий
коханням. Психіатр Джек Міклер,
зустрівшись з
ним, намагається
зрозуміти, чи
треба лікувати
кохання?

НОВИЙ

05.10 Нашi улюбленi
06.15
07.50
08.45
09.50
11.40
14.55
16.00

мультфiльми
Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Хата на тата
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
Троє подруг приїжджають із провінції підкоряти
Москву. По-різному складаються їхні долі. На
шляху до щастя
дівчатам багато
доводиться пережити і вистраждати. І до
40 років життя,
схоже, влаштоване. Але виявилося, що все тільки
починається!

05.35 Т/с «Тру Джексон»
06.40 Новий погляд
09.00 М/с «Роги i копита.
09.35
10.00
11.40
13.20
14.00
14.40
15.05
17.00

Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Т/с «Татусевi дочки»
Х/ф «Миттєвостi
Нью-Йорка»
Х/ф «Секс у
великому мiстi»
У фільмі розповідається про життя чотирьох нерозлучних подруг
через чотири роки після закінчення подій серіалу.
Керрі Бредшоу,
як і раніше, пише
для The New York
Post. Її кар’єра
стрімко розвивається...

19.00 Україна має талант!-5
22.00 Слiдство ведуть

20.00 Х/ф «Бiлявка в

екстрасенси
01.50 Детектор брехнi-3
03.00 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
04.20 Нiчний ефiр

22.00
23.55
00.00
02.35
02.50

законi»
Хто зверху?-2
Спортрепортер
Х/ф «Престиж»
Чемпiон чемпiонiв
Дiалоги

УКРАЇНА

НТН

06.00 Х/ф «Весiлля в
07.30
08.55
16.00
00.00
01.50
03.30
04.20
04.50
05.10
ТЕТ
08.00
08.35
09.00
09.25

Малинiвцi»
Х/ф «Полонений»
Т/с «Лектор»
Т/с «Iнкасатори»
Х/ф «Мiстер
Бонс»
Х/ф «Червоний
барон»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки
Сови
Правда життя

Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
10.00 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13.10 Т/с «Половинки»
14.50, 20.50 Вiталька.
8 Березня
15.35 М/ф «Попелюшка-2.
Мрiї здiйснюються»
16.55 Х/ф «Попелюшка»
18.40 Х/ф «Пропозицiя»
21.20 Вiталька-2
22.20 Що якщо?
23.00 Т/с «Секс i мiсто»
05.40 До свiтанку

06.00, 05.20 Срiбний
апельсин

07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.10 Х/ф «Бетховен-5»
09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на
селi

12.00 Т/с «Дорожнiй
патруль»

14.00, 18.00, 19.20 Т/с
«Умови контракту-2»

22.30 Т/с «Закоханий
агент»

02.00 Х/ф «Кабельник»
03.50 Х/ф «Так, можливо»
ФУТБОЛ
08.10 Чемпiонат Нiмеччини.
«Аугсбург» –
«Нюрнберг»
10.45 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Iллiчiвець»
13.00, 14.15 Футбол live
13.25 ЧУ. «Металург» (З) –
«Таврiя»
16.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Шальке» –
«Борусiя» (Д)
18.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Вальядолiд» –
«Малага»
20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Депортиво»
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Мальорка» –
«Севiлья»
01.10 ЧУ. «Металург» (З) –
«Таврiя»
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22:55 «ЯНГОЛИ ЧАРЛІ»

23:30 «НЕВАЛЯШКА»

23:40 «АНАНАСОВИЙ ЕКСПРЕС. СИДЖУ, ПАЛЮ»

00:35 «ЛУРД»

ІНТЕР

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Суперагенти і красуні Наталі,
Алекс і Ділан працюють на Чарлі.
Ерік Нокс, винахідник програмного забезпечення для засобів
зв'язку, був викрадений разом зі
своїм пристроєм з упізнання
голосів...

Неваляшка — боксер, який виступає у легкій ваговій категорії. Відрізняючись від своїх суперників
худорлявістю, він із легкістю їх
перемагає. Втомившись від легких перемог, Неваляшка хоче нокаутувати когось серйознішого...

Хлопець стає свідком убивства і,
прихопивши свого дружка, такого ж лузера, як сам, намагається
звалити з міста, рятуючись від
поганих хлопців. Справи кепські,
адже мафія вирішила змусити їх
замовкнути назавжди.

Паралізована Христина приречена все життя провести в інвалідному візку. Бажаючи змінити
своє становище, вона їде до
Лурда, культового місця паломництва у Піренеях. Одного ранку
вона прокидається здоровою.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10 Свiт православ'я
06.40 Смiх з доставкою
додому

07.10 Сiльський час
07.40, 23.40 Дружина
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25 Крок до зiрок
10.05 Шеф-кухар країни
11.00 Маю честь запросити
11.45 В гостях у Д. Гордона
12.35 Караоке для дорослих
13.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чол.)

14.55 Ближче до народу
15.25 Дiловий свiт. Тиждень
15.55 Футбол. ЧУ. Прем'єр-

лiга. «Ворскла»
(Полтава) – «Шахтар»
(Донецьк)
18.00 Пристрастi за
Тарасом
19.05 Я прийшов у цей свiт
кохати
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.30 Точка зрения
21.55 Головний аргумент
22.05 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
00.50 Концерт «Жiноча
логiка»
01.50 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiн.)
03.15 Х/ф «Тарас
Шевченко»
05.05 Д/ф «Зроблено в
Голлiвудi»

ІНТЕР
05.20 Х/ф «Сто днiв до
наказу»

06.25 Концерт «Тобi,
08.05
09.30
10.55
12.55
16.45
20.00
20.55
22.55
00.55

єдинiй»
Фестиваль гумору
«Юрмала»
Школа доктора
Комаровського
Фестиваль гумору
«Юрмала-2012»
Т/с «На сонячному
боці вулицi»
Х/ф «Службовий
роман»
Подробицi
Х/ф «Службовий
роман. Наш час»
Х/ф «Янголи Чарлi»
Х/ф «Рожевий
кадилак»
Герой фільму –
приватний детектив, вигадник і
артист. Він виходить на слід молодої мами, яка
втекла від чоловіка на його машині. Причому жінка
не дуже й винна:
у чоловіка не було великого розуму, зате вистачало расистських
переконань.

02.50 Подробицi
03.35 Д/с «Жадiбнiсть»

1+1
06.05 Х/ф «Скiльки важить
кохання»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.10
10.35
11.00
11.40
12.35
13.15
15.40

Забава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Гастрономiчнi
подорожi
з Ю. Висоцькою
Недiля з Кварталом
Шiсть кадрiв
8 Березня у Великому
мiстi
Х/ф «Дiамантова
рука»

Скромний і чесний радянський
працівник Семен
Семенович під
час зарубіжної туристичної поїздки
знайомиться з
симпатичним молодиком і волею
випадку стає центральною фігурою в операції з
виявлення банди
«валютників»...

ICTV
04.55 Факти
05.15 Свiтанок
06.05 Квартирне питання
06.55 Анекдоти по-

07.15
08.35
09.05
10.20
10.45
11.15
18.45
19.30
01.00
02.15

мультфiльми

06.25 Х/ф «Вам i не
08.00
09.05
10.45
11.40
15.55
19.00
19.55

ловіка, який
здійснив пограбування. Ховаючись у парку, він
намагається продати вкрадене
телефоном. Але
зустріч із самотнім хлопчиком
змушує його переосмислити
свої життєві цінності...

03.45 Про-Ziкаве.ua
04.20 Свiтанок

снилося»
Їмо вдома
Кулiнарна династiя
Караоке на Майданi
Т/с «Метод Фрейда»
Україна має талант!-5
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Жiночий день»
Якось уранці директор турагентства Євген отримує розпорядження від власників бізнесу –
скоротити одну
співробітницю
напередодні 8
березня. Привід
знайшовся
швидко – звільнити ту, яка запізнилась. Однак
запізнилася та,
до кого Євген не-

Це історія про чо-

17.40
19.30
20.15
22.25
23.25
00.35
02.20

Х/ф «Джунглi»
ТСН
Голос країни-3
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
Х/ф «Лурд»
Х/ф «Найкращий
друг»
04.05 Х/ф «Скiльки важить
кохання»

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Т/с «Хiромант-2»
Факти тижня
Т/с «Хiромант-2»
Т/с «Таксi»
Х/ф «День Колумба»

СТБ
05.25 Нашi улюбленi

байдужий...

22.05 Х/ф «Термiново
шукаю чоловiка»

00.00 Х/ф «Приборкання
норовливого»

02.05 Х/ф «Вам i не
снилося»

03.30 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.45 Т/с «Тру Джексон»
06.10 Новий погляд
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»

УКРАЇНА
НТН
05.35 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
Києва
07.20 Х/ф «Люблю
06.00 Х/ф «Максим
Перепелиця»

07.25 Т/с «Iнкасатори»
11.30 Легенди карного

09.00 М/с «Роги i копита.
09.35
10.00
11.45
13.05
15.05
18.00
20.00

Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/ф «Астерiкс та
вiкiнги»
Т/с «Щасливi разом»
Хто зверху?-2
Х/ф «Секс у великому
мiстi-2»
Х/ф «Бiлявка в
законi»
Х/ф «Бiлявка в
законi-2»

Нікому не дозволено ставити досліди над тваринами, особливо
якщо це стосується мами Велетня, улюбленого песика Ел
Вудс. Випускниця Гарварду оголошує війну мучителям нещасних тварин.

22.00 Педан-Притула Шоу
23.40 Х/ф «Ананасовий
експрес. Сиджу,
палю»
01.55 Спортрепортер
02.00 Т/с «Еврика»

12.00
13.00
15.00
19.00
23.00
23.30
01.15
03.00
03.55
05.15
ТЕТ
07.15
07.40
08.00
08.35
09.00
09.25

розшуку
Агенти впливу
Православнi святi
Т/с «Iнкасатори»
Т/с «Слiпий-3»
Лохотрон
Х/ф «Неваляшка»
Х/ф «Мiстер Бонс-2»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови

М/с «Лунтiк»
Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
10.00 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/ф «Дюймовочка»
12.50 М/ф «Попелюшка-2.
Мрiї здiйснюються»
14.10 Х/ф «Попелюшка»
15.55 Х/ф «Я, знову я та
Iрен»
18.25 Даєш, молодь!
19.15 Вiталька. 8 Березня
20.00, 00.45 Вiталька-2
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.00 Х/ф «Новi мурахи у
штанях»
Профiлактика

9 березня»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Дорожнiй
13.00
14.00
15.50
19.00
20.00
21.00
23.00
00.30
03.40
04.25
05.50

патруль»
Т/с «Iнтерни»
Найрозумнiший
Т/с «Слiд»
Подiї тижня
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Великий футбол
Т/с «Дикий»
Подiї тижня
Х/ф «Бетховен-5»
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ
08.10 Чемпiонат Нiмеччини.
«Шальке» – «Борусiя»
(Д)
10.25 Д/с «Генiй системи»
11.00, 04.35 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
11.30 Один на один з
Гамулою
12.00, 13.00 Футбол live
13.25 ЧУ. «Говерла» –
«Днiпро»
15.55 ЧУ. «Ворскла» –
«Шахтар»
18.25 Кубок Англiї. МЮ –
«Челсi»
20.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Сельта» – «Реал»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» –
«Сосьєдад»
00.10 ЧУ. «Говерла» –
«Днiпро»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колегія Державної прикордонної служби
України та персонал Адміністрації ДПСУ
вітає з Днем народження директора
Департаменту персоналу АДПСУ
генерал-полковника КОВАЛЯ Михайла
Володимировича!
Ваш життєвий шлях є прикладом
сумлінного та високопрофесійного
ставлення до своїх службових обов’язків,
а високі особисті якості уособлюють в
собі високий рівень керівника, для якого
найвищими критеріями є честь і гідність.
Нехай Ваш професійний досвід, компетентність і постійне відчуття
особистої відповідальності за доручену справу й у подальшому
будуть надійними порадниками у всіх починаннях!
Від усього серця бажаємо невичерпності життєвих сил, наснаги,
натхнення та благополуччя! Бажаємо міцного здоров’я, сімейного
щастя й родинного затишку!
Колегія, керівництво, персонал
Західного регіонального управління
Держприкордонслужби та ветерани щиро
й сердечно вітають з Днем народження
начальника Західного регіонального
управління ДПСУ генерал-лейтенанта
ГОРБЕНКА Артура Івановича!
З почуттям глибокої поваги засвідчуємо
наші найкращі побажання Вам, людині
талановитій, досвідченій, порядній,
справжньому професіоналу своєї справи.
Бажаємо, щоб завзяття та бадьорість і надалі супроводжували
Вас на життєвому шляху, а колектив, який Ви очолюєте, і надалі
займав передові позиції у системі Державної прикордонної
служби України. Нехай тепло родинної оселі надійно захищає
Вас від негараздів, а вміння почути і вислухати кожного й надалі
слугуватимуть запорукою плідної праці на благо нашої України.
Нехай збудуться усі Ваші задуми і сподівання. Многих Вам літ,
шановний Артуре Івановичу!
Ректор та персонал Національної академії ДПСУ ім. Богдана
Хмельницького щиросердечно вітають з Днем народження
заступника ректора академії – начальника факультету підготовки
керівних кадрів генерал-майора ТОМКІВА Ігоря Орестовича!
Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток,
а віра, надія й любов будуть вірними супутниками на життєвому
шляху! Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає від
негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених
корисними справами і земними радощами років. Живіть довго, в
щасті, благополуччі та при міцному здоров’ї!
Колектив окремого ВПС типу «С» ЗхРУ щиро вітає з Днем
народження заступника начальника центру – начальника відділу
логістики Кінологічного навчального центру підполковника
ОЛЕКСЮКА Сергія Миколайовича!
Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та
наснаги, родинного затишку, благополуччя і добра. Нехай кожен
день буде наповнений корисними справами і теплом людських
взаємин, а мрії втілюються у життя та приносять лише радість!

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Із пояснювальної щодо запізнення на роботу: «Невдало встав,
впав на подушку, придавило одіялом, «вирубило» на годину».
* * *
Дуже злий хлопчик при кожному падінні зірки загадував падіння
ще однієї зірки і за вихідні знищив
цілу Галактику.
* * *
Дзвонить юнак по мобільному:
«Сів у маршрутку. Стою».
* * *
Для покращення травлення я
п’ю пиво, при відсутності апетиту
– біле вино, при низькому тиску –
червоне, при високому - коньяк.
– А воду?
– Такої хвороби у мене ще не було.

Рідні дружина та син вітають з Днем народження дорогого
чоловіка та батька – старшого офіцера відділення здійснення
слідчих (розшукових) дій ОРВ Одеського прикордонного загону
майора БОНДАРЯ Михайла Степановича!
Бажаєм тобі здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас!
Колектив ВПС «Дюла» Мукачівського прикордонного загону
щиро вітає старшого лейтенанта ЛАЗАРЕНКА Олександра
Михайловича; старшого прапорщика ДАНКА Юрія
Михайловича; старших сержантів ЖОВЧАКА Юрія Тимовича та
ТЕРЕКА Валентина Валентиновича з Днем народження та бажає
їм усього найкращого в житті та службі!
Хай здоров'я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!
Колектив Білгород-Дністровського прикордонного загону щиро
вітає своїх колег – іменинників лютого: майорів ГВОЗДІКА
Станіслава Дмитровича, РОНЧАКОВСЬКОГО Ярослава
Юрійовича, ЩЕГЕЛЬСЬКОГО Руслана Вікторовича,
ШЕВЦОВА Івана Володимировича, САБАДАНА В’ячеслава
Олександровича, ОСТРЯНСЬКОГО Миколу Анатолійовича;
капітанів ДЯЧУКА Романа Володимировича, КУДЬ Ірину
Володимирівну; лейтенанта ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Валерія
Олександровича; прапорщиків ІВАНОВУ Анжеліку Михайлівну,
КУРМАТКОВА Андрія Михайловича, БРЕГОЙ Ірину Юріївну;
сержанта ТЕРЕЩЕНКО Людмилу Миколаївну, старшого солдата
БОЛЮК Олену Віталіївну!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги, особистого щастя,
родинного благополуччя, достатку та успіхів у службі!
Колектив окремого ВПС типу «С» ЗхРУ щиро вітає з Днем
народження старшого прапорщика САПСАЯ Сергія
Миколайовича, прапорщика ВЛАДИКУ Ігоря Ігоревича,
старшину БРИКА Дмитра Дмитровича та старшого сержанта
ШМЕЛЬОВА Вадима В’ячеславовича!
Нехай шаною, любов‘ю й повагою оточують Вас колеги, близькі
та друзі! Миру, сімейної злагоди, благополуччя і добробуту Вам і
Вашим родинам!
Колектив відділу прикордонної служби «Харків» щиро вітає
з Днем народження старших прапорщиків ДОМАНСЬКОГО
Володимира Володимировича, СТЕПАНЕНКА Олега
Анатолійовича та молодшого сержанта ШАТОХІНУ Аллу
Сергіївну!
Бажаємо щастя й достатку,
Ясного неба й тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння!

Відповіді на сканворд
цього номера:

Керівництво ВПС «Пархоменкове» вітає з Днем народження
колег, народжених у березні: старших прапорщиків НАУМЧУКА
Ростислава Ілліча, БРЕГІНУ Оксану Леонідівну; прапорщиків
КРАВЧУКА Віталія Миколайовича, СЛІСАРУКА Олега
Миколайовича, ЛУГОВОГО Ярослава Івановича, МАГОНЯ
Романа Мироновича; старшину ТАЗЮК Ірину Вікторівну;
старших сержантів БІРУК Ірину Степанівну, ХОМЮКА Василя
Володимировича; сержантів СЕЛЕЩУК Олену Василівну,
ШЕВЧУКА Станіслава Івановича, МАТВІЙЧУКА Олександра
Олександровича; працівників ШАНДАЛКА Руслана

ПРИКОРДОННИК
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від 20 лютого 2013 року № 101-ОС
полковник
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
підполковнику ШКРІБЛЯКУ Віктору Володимировичу
підполковник
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору СКИБІ Богдану Миколайовичу
майору ПЛІВАЧУКУ Володимиру Володимировичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору МЕЛЬНИКУ Олегу Михайловичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Адміністрації
та органах центрального підпорядкування ДПСУ
майору ОЛІЙНИКУ Сергію Миколайовичу
Управління кадрів АДПСУ

Миколайовича та ШАНДАЛКО Софію Йосипівну!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно буде у Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

ОГОЛОШЕННЯ
У Державній прикордонній службі України
з 2 по 10 квітня 2013 року проводитиметься перший
тур щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець»
Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці
мають подати Організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу до 25 березня 2013 року наступні документи:
– заяву про участь у Конкурсі, в якій зазначають про
ознайомлення заявника із Порядком проведення Конкурсу;
– копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;
– подання керівника структурного підрозділу, погоджене з
головою профспілкової організації чи ради трудового колективу.
За бажанням претендента подаються інші матеріали
(публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою
діяльності претендента тощо).
За більш детальною інформацією звертатися
до кадрових підрозділів.

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè
äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ:

ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
óïðàâë³ííÿ ï³äãîòîâêè ïåðñîíàëó Äåïàðòàìåíòó ïåðñîíàëó.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища
освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста І та ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не
менше 2 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, дві фотокартки розміром 4х6 см, засвідчені нотаріально
копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація
про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, копія паспорта, копія військового квитка (для
військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідка про
допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Документи приймаються з 1 березня по 31 березня 2013 року
за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Володимирська, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів
за тел. 527-64-24.

Сергій
Касьянов
Сватівський район
Луганської області.
Допоможіть знайти 12-річного Сергійка Касьянова! Хлопчик зник
разом зі своїм 40-річним батьком: 1 лютого 2013 року пішли з дому та
досі не повернулися. Стало відомо, що батько з сином мали намір поїхати до храму у м. Святогірськ
Донецької області для участі у церковних обрядах.
Прикмети дитини: на вигляд 12-13 років, 140-145 см на
зріст, худорлявої статури, кортке світло-русяве волосся.
Одяг: коротка чорна куртка з капюшоном, чорні брюки,
чорна в‛язана шапка, чорні зимові черевики з коричневими вставками.
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