ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ПАЛІТРА КОРДОНУ

Зріз «Довіри»

Залізничні нотатки

В українському прикордонному відомстві функціонує
служба «Довіра», на телефон якої кожен бажаючий
може і поскаржитись, і отримати необхідну інформацію,
і подякувати охоронцям кордону. Про його роботу
розповідає начальник головного центру обробки
спеціальної інформації Державної прикордонної служби
України полковник Олексій Паламарчук, під орудою
якого функціонує телефон «Довіра».
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Пасажири, які часто подорожували до сусідньої Росії
потягом, добре пам’ятають часи, коли посеред ночі він
зупинявся, вмикалося світло, до вагону заходили люди
у формі й вимагали пред’явити документи на право
проїзду, запитували, чи не мають пасажири заборонених
товарів або незадекларованої валюти. Словом, подорож
більш ніж виснажлива. Проте то вже далеке минуле, – з
полегшенням додають пасажири потягів «Київ – Москва».
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Загинули до 18 лютого
1.
МАЗУРЕНКО ПАВЛО
2.
ВЕРБИЦЬКИЙ ЮРІЙ
3.
НІГОЯН СЕРГІЙ
4.
ЖИЗНЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО
5.
СЕНИК РОМАН
6.
КАЛИНЯК БОГДАН
7.
СИНЕНКО СЕРГІЙ
Загиблі 18–21 лютого
8.
ДІДИЧ СЕРГІЙ
9.
КІЩУК ВОЛОДИМИР
10. ШАПОВАЛ СЕРГІЙ
11. СЕРДЮК ІГОР
12. ХУРЦІЯ ЗУРАБ
13. ДВОРЯНЕЦЬ АНТОНІНА
14. ВЕРЕМІЙ В’ЯЧЕСЛАВ
15. БРЕЗДЕНЮК ВАЛЕРІЙ
16. КОРЧАК АНДРІЙ
17. НАУМОВ ВОЛОДИМИР
18. КАПІНОС ОЛЕКСАНДР
19. ПЛЕХАНОВ ОЛЕКСАНДР
20. ЗАЙКО ЯКІВ
21. КУЛЬЧИЦЬКИЙ
ВОЛОДИМИР
22. ЧЕРНЕНКО АНДРІЙ
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ПАСХАЛІН ЮРІЙ
ВАСИЛЬЦОВ ВІТАЛІЙ
ВАРЕНИЦЯ РОМАН
ПАНТЄЛЄЄВ ІВАН
ТОЧИН РОМАН
ЧМІЛЕНКО ВІКТОР
УШНЕВИЧ ОЛЕГ
ТКАЧУК ІГОР
ЦАРЬОВ (ЦАРЬОК)
ОЛЕКСАНДР
ГОЛОДНЮК УСТИМ
ЩЕРБАНЮК ОЛЕКСАНДР
КОСТЕНКО ІГОР
ШИЛІНГ ЙОСИП
ПАРАЩУК ЮРІЙ
ДЗЯВУЛЬСЬКИЙ МИКОЛА
СОЛЬЧАНИК БОГДАН
БОНДАРЧУК СЕРГІЙ
ЗАХАРОВ ВОЛОДИМИР
СМІЛЕНКО ВІКТОР
МОЙСЕЙ ВАСИЛЬ
БАЙДОВСЬКИЙ СЕРГІЙ
АРУТЮНЯН ГЕОРГІЙ
ВОЙТОВИЧ НАЗАР
ГРИНЕВИЧ ЕДУАРД
ЖАЛОВАГА АНАТОЛІЙ
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ЖЕРЕБНИЙ ВОЛОДИМИР
КЕМСЬКИЙ СЕРГІЙ
МОВЧАН АНДРІЙ
СМОЛЕНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ
ЧЕРНЕЦЬ ВІКТОР
ПАГОР ДМИТРО
ДИГДАЛОВИЧ АНДРІЙ
ВАЙДА (БАЙДА) БОГДАН
КІПІАНІ ДАВИД
БОНДАРЄВ СЕРГІЙ
ВАСИЛЬЦОВ ВІТАЛІЙ
ГУРИК РОМАН
ДМИТРІВ ІГОР
КОРНЕЄВ АНАТОЛІЙ
КОЦЮБА ВІТАЛІЙ
ОПАНАСЮК ВАЛЕРІЙ
ПАВЛЮК ВОЛОДИМИР
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ПАНЬКІВ МИКОЛА
ХРАПАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР
ШИМКО МАКСИМ
БЛЬОК ІВАН
ТАРАСЮК ІВАН
ПОЛЯНСЬКИЙ ЛЕОНІД
САЄНКО АНДРІЙ
КОТЛЯР ЄВГЕН
ШЕРЕМЕТА ЛЮДМИЛА
МАКСИМОВ ДМИТРО
ШВЕЦЬ ВІКТОР
ЦЕПУН АНДРІЙ
МАШКОВ МАКСИМ
ГОРОШИШИН МАКСИМ
ОЛЕГ

Через те, що не всіх загиблих вдалося ідентифікувати, цей список
неповний. Українська Вікіпедія, за даними якої ми друкуємо імена
Героїв, поки що не знає усіх полеглих 18-21 лютого у центрі
української столиці. Офіційно МОЗ визнало 82 смерті за цей
період, у тому числі й з боку силових підрозділів. Ще сім патріотів
загинули до 18 лютого. Безперечно, з часом імена усіх полеглих за
майбутнє України будуть названі і, сподіваємося, народ знатиме
також прізвища тих, чиї руки по лікті у крові.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Квитки

за новим часом
У зв'язку з переходом 30
березня 2014 року о 3-й годині
за київським часом на літній
час (стрілки годинника буде
переведено на 1 годину вперед)
Укрзалізниця відкоригувала
графік руху пасажирських потягів
і врахувала часові зміни при
продажі залізничних квитків.
Усі зміни було завчасно внесено
та узгоджено з адміністраціями
сусідніх країн. Таким чином, у
квитках вказано час відправлення
та прибуття з урахуванням
коригувань графіка руху потягів,
з яким можна ознайомитися на
офіційному сайті Укрзалізниці.
Сергій ПОЛІЩУК

n Старт кампанії
декларування

Станом на кінець лютого
нинішнього року декларації про
доходи, отримані минулого року,
подали понад 55 тис. громадян.
Сума задекларованого доходу
становить 7,6 млрд. гривень.
Більшість громадян декларували
отриманий від заробітної плати
дохід, загальна сума якого сягнула
2,5 млрд. гривень. Доходи від
успадкованого або отриманого
у подарунок майна склали
2,3 млрд. грн., а від продажу
рухомого або нерухомого майна
– 0,9 млрд. гривень. Доходи у
понад 1 млн. грн. задекларували
179 громадян. Міндоходів
нагадує, що подати декларацію
громадяни можуть особисто
або через уповноважену на це
особу. Для зручності декларантів
на веб-порталі Міндоходів діє
сервіс „Декларування он-лайн”,
який дає змогу заповнювати
декларацію в електронному
вигляді. Для цього платнику
достатньо мати ключ цифрового
підпису та відповідне програмне
забезпечення, які надаються
безкоштовно. Громадяни також
можуть скористатися послугами
пошти, але варто пам’ятати,
що декларацію поштовим
відправленням слід надсилати не
пізніше 20 квітня 2014 року.
Олена ТАЩИЛІНА

n Громадське ТБ
запрацює на
Першому

Громадське ТБ повідомляє
про надання на безоплатній
основі можливості Національної
телекомпанії України
транслювати свої інформаційногромадські програми. На
Першому національному блоки
Громадського ТБ виходитимуть
з 10:00 до 12:00, з 15:00 до 17:00
і з 19:00 до 21:00, без врізки в
них реклами, із збереженням
маркування, титрування і без
зміни змістовної частини.
Підставою для такого рішення
стало, як зазначає Громадське
ТБ, розуміння важливої місії
суспільного мовлення для
становлення громадянського
суспільства та сталого розвитку
країни. Виробництво програм і
надалі відбувається на власній
технічній базі.
Людмила ДЬОМІНА

ДЕРЖАВНА ВЛАДА

Хроніка доленосних змін
Верховна Рада України взяла на себе відповідальність за ситуацію
в країні і оголосила дострокові вибори президента. Депутати
обрали нового спікера Парламенту і встановили контроль над
силовими структурами.
Максим СІБУРОВ

За призначення Олександра Турчинова
виконуючим обов’язки Президента України
та Головою Верховної Ради проголосувало
288 депутатів. Крім того, Парламент уповноважив його підписувати закони, ухвалені з 21
лютого до обрання нового президента. Згодом парламентарі вирішили продублювати
прийнятий напередодні закон про відновлення дії Конституції 2004 року постановою
Парламенту.
Наступним рішенням Парламент доручив Олександру Турчинову координувати
й направляти роботу уряду доти, поки нова
більшість не сформує коаліційний Кабмін.
Водночас депутати конституційною більшістю призначили позачергові президентські
вибори на 25 травня цього року.
Офіційний сайт Верховної Ради й газета
«Голос України» вже публікують заяви Глави
Парламенту Олександра Турчинова та прий
няті депутатами закони і постанови. До речі,

Центральна виборча комісія України готова
почати підготовку до дострокових президентських виборів вже на початку березня.
Примітною є й ухвалена Постанова щодо
призначення позачергових виборів київського міського голови та депутатів міської
ради.
Після цього парламентарії призначили
тимчасово виконуючим обов'язки міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова, Головою
СБУ обрали екс-керівника цього відомства Валентина Наливайченка, на посаду
Генпрокурора затвердили депутата Олега
Махніцького. Також депутати встановили
парламентський контроль над Міноборони.
Зокрема, Верховна Рада призначила уповноваженого з контролю за армією – колишнього начальника Генштабу Володимира Заману.
Водночас виконання обов’язків Верховного
головнокомандувача взяв на себе Олександр
Турчинов.
Варто зазначити, що після згаданих
призначень силові структури зайняли доволі жорстку позицію стосовно суспільнополітичної ситуації, що назріла в Україні.

Наприклад, на офіційному веб-сайті СБУ
з’явилося застереження деяким політикам,
представникам органів місцевого самоврядування, лідерам громадських об’єднань,
радикально налаштованим особам щодо
створення підґрунтя для ескалації громадянського конфлікту, поширення автономістських і сепаратистських настроїв серед
населення, що може призвести до припинення існування нашої держави як унітарної
та втрати нею державного суверенітету. Тож
відомством вживатимуться жорсткі заходи
з припинення посягань на територіальну
цілісність і недоторканність України та притягнення причетних до такої діяльності осіб
до кримінальної відповідальності, – йдеться
у повідомленні.
n

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

З подякою – до рідних берегів
Національний
контингент у складі
екіпажу фрегату
ВМС Збройних Сил
України “Гетьман
Сагайдачний”,
підрозділу
спеціального
призначення та
вертолітного
загону, провівши
останнє, четверте
патрулювання в
районі Аденської
затоки, завершив
свою участь в операції
Європейського Союзу
з протидії піратству
на морі “EU Navfor
Atalanta”. Наразі
український фрегат
увійшов у Суецький
канал і розпочав рух
курсом на Середземне
море.

Василь ДРОЗДОВ

У зв’язку із завершенням терміну ротації українського фрегата в міжнародній антипіратській
операції на адресу командира
національного
контингенту
контр-адмірала Андрія Тарасова
і командира корабля капітана
2 рангу Романа П’ятницького

надійшов
лист-подяка
від
командувача сил операції контрадмірала ВМС Франції Ерве
Блежена.
Український національний
контингент у період з 3 січня по
26 лютого 2014 року у складі багатонаціонального корабельного з’єднання запобігав та протидіяв проявам піратства, захищав
цивільні судна, які виконують
завдання у рамках Світової про-

довольчої програми. Під час
участі в операції корабель 30 діб
провів у морі безпосередньо на
патрулюванні в районах, небезпечних від піратів.
Щоденно через ці райони
проходило близько 50 цивільних суден. Оглядовою командою контингенту проведено 7
дружніх підходів до місцевих
рибалок, оглянуто 4 судна, які
викликали підозри у піратській
діяльності. Екіпажем вертольота Ка-27 за період участі в
операції виконано близько 50
польотів з метою ведення повітряних розвідок надводної
обстановки. Рішучими діями
екіпажу вертольота Ка-27 було
зупинено 2 швидкісних човна,
які не відповідали на запити
корабля та продовжували свій
рух. Вертолітний загін також
забезпечив перельоти особового складу між кораблями в
морі, при цьому здійснювалися зліт-посадки на іноземний
корабель.
n

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

За особливих обставин
Адміністрацією
Держприкордонслужби
України прийнято рішення про
спрощений пропуск через
державний кордон України
громадян, які постраждали під
час силового протистояння у
Києві та потребують лікування
за кордоном.
Ярослава МЕЛЬНИК

Відповідне розпорядження вже отримали прикордонники Окремого контрольнопропускного пункту «Київ» для пропуску
громадян через міжнародні аеропорти «Бо-

риспіль» та «Київ». На підставі статті 8 Закону України «Про прикордонний контроль»
у прискореному порядку та за спрощеною
процедурою будуть оформлятися поранені
громадяни, в тому числі за відсутності у них
паспортних документів.

Зокрема, правоохоронці Львівського прикордонного загону продовжують у спрощеному
порядку пропускати через кордон постраждалих громадян, які потребують лікування за
кордоном. Так, через пункт пропуску «РаваРуська», що на кордоні з Польщею, львівськими
прикордонниками було оформлено автомобіль
швидкої медичної допомоги, в якому перебувало 5 медичних працівників та один постраждалий з Майдану Незалежності у Києві. Незважаючи на те, що в усіх громадян були відсутні візи
Республіки Польща, а у постраждалого закінчився термін дії паспорта, рава-руські «зелені
кашкети» організували взаємодію з польськими
прикордонниками та всім особам у пріоритетному порядку оформили виїзд за рубіж. Згодом
ще два автомобілі швидкої медичної допомоги з
трьома постраждалими за спрощеним пропуском перетнули кордон України.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Коли діє інструмент довіри

n Психотропи
під обшивкою

З 19 лютого по 1 березня нинішнього року
на базі Кінологічного навчального центру
ДПСУ викладачами Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького та Навчального
центру Прикордонної варти Республіки Польща
проводиться курс мультиплікації з організації
спільного патрулювання на українсько–
польському державному кордоні.
Олександр БУБЯКОВ

Модераторами навчання виступають троє викладачів циклу
прикордонних та інших дисциплін – офіцери Кінологічного
навчального центру Олександр
Сищук, Віталій Кушнір та Роман
Міщук, а мультиплікаторами –
офіцери відділів прикордонної
служби Луцького, Львівського, а
також Мостиського прикордонних загонів.
Відкриваючи курси, заступник начальника ЗхРУ ДПСУ з
персоналу генерал-майор Вале-

рій Куропата зазначив, що в результаті навчання правоохоронне відомство отримає не просто
20 добре підготовлених офіцерів, а спеціалістів-викладачів,
які зможуть донести отримані
знання до персоналу підрозділів охорони кордону на всьому
відрізку українсько-польського
державного рубежу.
У свою чергу викладач Осередку спеціальної підготовки
офіцер Прикордонної варти
Республіки Польща Гжегож
Борковські сказав: «Спільне
патрулювання є інструментом
побудови довіри між прикордонниками України та Поль-

щі, що забезпечує ефективний
моніторинг державного кордону та покликаний сприяти
зміцненню
співробітництва
та взаєморозуміння. Саме на
українсько-польському кордоні
2007 року вперше було запроваджено спільне патрулювання,
яке в подальшому поширилось
і на кордони з іншими країнами
Євросоюзу».
Учасники курсів високо
оцінюють організацію проведення тренінгу. Отримані
ними знання вони тепер змо-

жуть передати своїм підлеглим.
«Учні» були вражені наявною методичною, навчальноматеріальною базою для забезпечення
підготовки
як
інспекторів-кінологів, так і
молодших інспекторів прикордонної служби, оновленої протягом останніх років.
Як засвідчує практика, обмін
досвідом служби правоохоронців двох сусідніх країн у справі
забезпечення охорони державного кордону приносить корисні результати.
n

ЗАСІДАННЯ

Підсумки та плани на майбутнє

У приміщенні Луганської міської ради відбулося розширене
засідання ради Луганського обласного товариства ветеранів
прикордонних військ «Союз–кордон». На ньому ветерани–
прикордонники, члени товариства та керівництво Луганського
прикордонного загону підбивали підсумки спільної роботи за 2013
рік та визначали основні завдання на поточний рік.
Андрій ДРОЖЕНКО

Голова товариства «Союз-кордон» Олексій Сердюков зазначив, що спільними зу-

силлями ветеранів та персоналу Луганського
прикордонного загону минулого року виконали одне з основних поставлених завдань –
облаштували Алею прикордонної слави, яку
за допомогою наглядної агітації наповнили
патріотичним змістом.

2013 року до обласного товариства прий
няли 78 ветеранів-прикордонників. Окрім
того, до «Союз-кордону» тепер входить також ветеранська організація Луганського
прикордонного загону.
Під час обговорень згадувалося, що правоохоронці Луганського загону весь час зміцнюють стосунки з військово-патріотичним
клубом місцевої школи-гімназії № 60, де діє
Клуб юних друзів прикордонників.
Основним своїм завданням на поточний рік учасники засідання визначили
продовження співпраці ветеранів і прикордонників з органами освіти на місцях
щодо військово-патріотичного виховання
молоді, створення та організацію роботи Клубів юних друзів прикордонників.
Так, з цією метою вже проводяться уроки
мужності з членами патріотичних клубів
школярів на базі Луганського прикордонного загону.
Наприкінці заходу ветерани «Союзкордон» та керівництво Луганського загону
домовилися й у подальшому займатися благоустроєм Алеї прикордонної слави, встановлювати меморіальні плити для увіковічення пам'яті загиблих прикордонників,
організувати й взяти активну участь у святкуванні Дня прикордонника в Луганську та
інших містах та районах області.
n

МІЖВІДОМЧИЙ СЕМІНАР

Безпека: гендерний аспект
У гарнізонному Будинку офіцерів Збройних Сил України, що в
Хмельницькому, відбувся семінар з теми «Гендерна культура в сфері
безпеки». Його учасниками стали представники Державної прикордонної
служби України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та
Служби безпеки України. Зауважимо, що вітчизняне прикордонне відомство
представляла його альма–матер – Національна академія ДПСУ.
Ілона ІСАЄВА
Ольга ЛЕМЕШКО

Ініціатором проведення заходу виступила Громадська ліга
Україна-НАТО. Отож у ході панельних дискусій учасники обговорювали питання гендерних
цінностей і розбудови культури

безпеки, а також міжнародний
досвід гендерної політики країнчленів НАТО та ЄС.
Детальні екскурси у проб
лематику гендерних процесів
здійснювали запрошені фахівці:
начальник відділу військовосоціальної роботи Головного
управління по роботі з особовим складом ЗСУ полковник
Віталій Голота, віце-президент
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Атлантичної ради України Олег
Кокошинський, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики КНУ
ім. Т. Г. Шевченка кандидат філологічних наук Ольга Гресько,
а також начальник науководослідної лабораторії Науководослідного центру гуманітарних
проблем ЗСУ кандидат історичних наук Віктор Топальський.

Прогрес у сфері гендерної
рівності в прикордонному відомстві чітко простежується
на прикладі Національної академії Держприкордонслужби
України. Так, чотири кафедри
навчального закладу очолюють жінки, котрі з гідністю виконують свої посадові
обов’язки на рівні з колегамичоловіками. Окрім того, три
роки факультет іноземних мов
та гуманітарних дисциплін
очолює доктор психологічних
наук, професор полковник
Олена Волобуєва. Це перший начальник факультету –
жінка.
n

У пункті пропуску «Нові
Яриловичі» прикордонники
Чернігівського загону спільно
з митниками затримали
контрабандиста психотропів.
Під час прикордонно-митного
контролю прикордонники,
запідозривши щось недобре,
вирішили більш детальніше
перевірити автомобіль
«Toyota», яким керував
наш співвітчизник. Уважно
оглянувши авто, правоохоронці
пункту пропуску виявили
під обшивкою багажника
два поліетиленових пакети
з пігулками вагою близько
одного кілограма кожен. Наразі
знайдені пігулки, як виявилося
псевдоефедрину, вилучили
та передали для проведення
експертизи.
Людмила ТКАЧЕНКО

n «Травматика»
родом
з Франції

Газовий револьвер,
травматичний пістолет,
а також набої до них
виявили в автомобільному
пункті пропуску «Рені»
прикордонники Ізмаїльського
загону спільно з працівниками
митниці. Під час перевірки
автомобіля «Merсedes», який
прямував до України, на
зброю спрацював службовий
собака. Водій авто, громадянин
Франції, який їхав до України
разом зі своїм братом,
пояснив, що не знав про
заборону переміщення зброї та
боєприпасів через державний
кордон України.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Повторний
«штурм»
зірвався

Правоохоронці відділу
«Ужгород» Чопського
прикордонного загону
зупинили невідомих чоловіків
за 500 метрів від державного
рубежу зі Словаччиною.
На вимогу наряду надати
для перевірки документи,
що посвідчують особу,
затримані повідомили, що
їх у них немає. Пунктом
призначення своєї незаконної
подорожі правопорушники
назвали Австрію, де, мовляв,
проживають їхні родичі.
Чоловіків доставили до
підрозділу для з’ясування
обставин правопорушення та
складання адміністративнопроцесуальних документів.
Та під час бесіди з`ясувалося,
що всі вони раніше вже
затримувалися співробітниками
Держприкордонслужби за
спробу незаконного перетину
кордону України. Проте
вирішили спробувати ще раз
«штурмувати» нездоланну
перепону. І знову не вдалося.
Рішення про відповідальність
громадян-сирійців перед
українським законом тепер
прийматиме суд.
Роман ПАВЛЕНКО
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ

– Товаришу полковнику, керівництво прикордонного відомства
завжди приділяло особливу увагу
ланцюжку «відомство–суспільство». Як у цій схемі діє ланка телефону «Довіра»?
– Щоб відповісти на це питання, необхідно зрозуміти, що
у наш час, коли інформація розповсюджується миттєво, важливо
оперативно реагувати на нагальні
виклики та проблеми. Інформація з кордону, отримана безпосередньо від учасників міжнародного руху, чи то позитив, чи то
критика, дає можливість вчасно
впливати на ситуацію.
По-друге, наші співвітчизники та іноземці, мандруючи по
всьому світу, мають наочну можливість порівнювати стандарти
роботи контрольних служб, оцінювати їх професіоналізм та відношення до справи. І, звичайно,
людина тягнеться до кращого,
прагне, щоб на наших кордонах
все працювало як гарно злагоджений механізм. Тому і не дивно, що
за період існування служби «Довіра» на її телефони надійшло понад 400 тис. телефонних дзвінків і
їх кількість щороку зростає.
– Охарактеризуйте, будь ласка, минулий 2013 рік?
– Протягом минулого року
цією службою було опрацьовано
приблизно 85 тис. телефонних
дзвінків. Якщо порівняти цей показник з 2012 роком, то відбулося
збільшення звернень на 13%. І така
тенденція спостерігається щороку.
Громадяни активно використовують сучасні системи комунікації,
щоб донести до нас свої пропозиції, повідомлення або поставити
питання відомчого профілю. Це
підтверджує і статистика: левова
частка повідомлень (98%) – запити консультативного характеру.
А це майже 84 тисячі звернень. А
2% – інформаційні повідомлення,
з яких 348 – анонімні.
– До підрозділів яких регіональних управлінь минулого року було
найбільш запитань?
– Статистика свідчить, що
немає прямої залежності географії розташування підрозділів
від кількості звернень на «Довіру». Так підрозділи Західного
регіонального управління згадувались у повідомленнях 410 разів, Східного – 376, Північного
– 322, Південного – 318, АзовоЧорноморського – 39. Ще 258 повідомлень стосувались підрозділів
центрального підпорядкування.
– Олексію Володимировичу, повідомлення якого характеру були
найбільш популярні?
– На першому місці з великим
відривом лідирують повідомлення про черги в пунктах пропуску.
Протягом минулого року таких
звернень було 658. Порівняно
з 2012 роком кількість такої інформації зросла на 48%. Частіше такі повідомлення надходили
з підрозділів, розташованих на
західному кордоні. Це пункти
пропуску «Ягодин», «Шегині»,
«Краковець»,
«Рава-Руська»,
«Устилуг», «Ужгород», «Тиса». Серед підрозділів інших регіональних управлінь частіше згадувались
«Кучурган-авто»,
«Бориспіль»,
«Могилів-Подільський-авто»,
«Нові Яриловичі», «Старокоза-

че», «Гоптівка», «Бачівськ», «Доманове» тощо.
Крім того протягом минулого
року було зафіксовано 149 інформаційних повідомлень стосовно
порушення технології прикордонного контролю. Це на 28%
більше ніж за аналогічний період 2012 року. Такі повідомлення займають другу позицію по
активності звернень громадян. І
частіше така інформація надходила з пунктів пропуску «Бориспіль», «Харків», «Козача Лопань»,
«Жуляни»,
«Кучурган-авто»,
«Іловайськ», «Гоптівка», «Хутір
Михайлівський»,
«Бачівськ»,
«Горностаївка», «Конотоп».
– Якщо ми торкнулись порівняльної статистики, скажіть,
яка категорія повідомлень була

та повідомлення, що стосуються,
наприклад, спроб контрабандного
переміщення товарів та вантажів. Як вона реалізується і, голов
не, чи є практичні результати?
– Така інформація надходить регулярно і їй приділяють
достатню увагу. Хочу зазначити,
що такої інформації щороку стає
більше. Наприклад протягом 2013
року надійшло 70 інформаційних
повідомлень про можливі прояви
контрабандної діяльності та протиправного переміщення товарів
комерційного призначення. Це
на 17% більше, ніж за 2012-й.
У 12 випадках інформація доводилась до всіх органів охорони
державного кордону. І наскільки
мені відомо, у двох випадках інформація була підтверджена та

Зріз «Довіри»
Нещодавно наша газета знайомила читачів з роботою відділу з питань взаємодії
із засобами масової інформації, забезпечення доступу до публічної інформації
Адміністрації Держприкордонслужби України. Його працівники щоденно
обробляють чималу кількість запитів, які надходять на адресу прикордонного
відомства. Але існує й інший, не менш значущий зв’язок з громадськістю.
Йдеться про функціонування служби «Довіра», на телефон якої кожен бажаючий
може і поскаржитись, і отримати необхідну інформацію, і подякувати охоронцям
кордону. І будьте впевнені, ваш дзвінок буде прийнятий із вдячністю, а проблеми
та пропозиції будуть оперативно розглянуті. Сьогодні на запитання газети
відповідатиме начальник головного центру обробки спеціальної інформації
Державної прикордонної служби України полковник Олексій Паламарчук, під
орудою якого функціонує телефон «Довіра».

найбільш популярною у 2013 році
порівняно з 2012-м?
– Порівняно з 2012-м роком
на 58% (і це найбільший показник) зросла кількість інформації
щодо непропуску громадян та
автомобільного транспорту через
державний кордон України. Левова частка повідомлень надійшла з
двох столичних аеропортів «Бориспіль» та «Жуляни». Були також
повідомлення з повітряних воріт
Донецька, Одеси, Харкова, Сімферополя. І кілька повідомлень з
«Кучурган-авто», «Зернового» та
«Журавлівки». Всього ж таких повідомлень було зафіксовано 147.
– Олексію Володимировичу, не
секрет, що на телефон «Довіра»
надходить оперативна інформація

реалізована. Нашими підрозділами було припинено спробу переміщення вогнепальної зброї у
пункті пропуску «Ягодин-авто» та
старовинної ікони у пункті пропуску «Лантратівка».
Що стосується географії повідомлень, то такого роду інформація у понад 60% стосувалась
ділянок Східного та Західного регіональних управлінь.
Є ще один блок інформації,
який нас турбує і якому теж приділяється особлива увага. Мова
йде про повідомлення щодо можливого вивезення за кордон дітей,
які не досягли 16 років, за підробленими документами або без
згоди другого з батьків. Кількість
такої інформації має тенденцію

до щорічного невеликого, але все
ж таки збільшення. Таких повідомлень протягом минулого року
було отримано 49. У трьох випадках інформація підтвердилась: у
пунктах пропуску «Донецьк» –
двічі та «Хутір Михайлівський»
були припинені спроби незаконного вивезення дітей за кордон.
– Певна частина повідомлень
стосується і поведінки прикордонників, і необгрунтованого, з точки
зору громадянина, затримання. Таких скарг чимало?
– Щодо повідомлень стосовно недотримання вимог відомчих
правил поведінки, то таких протягом минулого року було отримано 86. Це на 2% більше, ніж за
аналогічний період 2012-го року.
Найбільше громадяни скаржились на персонал пунктів пропуску «Козача Лопань», «Гоптівка», «Ягодин-авто». З тих регіонів
ми отримали по 7 повідомлень.
Трохи менше згадувалась поведінка прикордонників у пунктах
пропуску «Бориспіль», «Журавлівка», «Могилів-Подільськийзалізничний» та «Харків». Чимало
підрозділів, на поведінку персоналу яких приходило всього одне
повідомлення на рік.
У 54 випадках громадяни
скаржилися на необґрунтоване,
на їхню думку, затримання. Це на
8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Така
інформація частіше надходила
з пункту пропуску «Бориспіль».
Далі йдуть «Кучурган-авто», «Гоптівка», «Ягодин-авто», «Жуляни»,
«Краковець», «Маяки», «Старокозаче», «Успенка».
Ще один блок звернень стосується інформації про недотримання вимог відомчих стандартів
культури спілкування з боку прикордонників. Такі повідомлення протягом минулого року ми
отримували 61 раз. Найбільше

це стосувалось пунктів пропуску
«Бориспіль»,
«Кучурган-авто»,
«Шегині», «Нові Яриловичі»,
«Ягодин-авто», «Вільча», «Гоптівка», «Жуляни», «Козача Лопань»,
«Краковець», «Лужанка», «Сеньківка», «Хутір Михайлівський».
Загалом, як видно, незважаючи на певне зростання пасажиротранспортного потоку, а отже і
навантаження на персонал, скарг,
загалом, не побільшало. Це факт.
– Олексію Володимировичу,
критика критикою, але й подяки
на адресу прикордонників теж надходять!
– Справді такої інформації
стає все більше. Приємно констатувати, що позитивних повідомлень надійшло 58, що на 71%
більше, ніж за 2012-й рік. Громадяни, як правило, висловлюють
вдячність прикордонникам за витримку, організованість та високий рівень тактовності.
– Не секрет, що телефоном
«Довіра» користується і наш персонал. Цілком природньо, що люди,
які знаходяться у периферійних
районах не завжди оперативно
отримують повну та достовірну
інформацію. А цей вакуум породжує домисли, що не може їх не
турбувати.
– Так, телефон «Довіра» дає
можливість розвіяти плітки та
будь-яку нісенітницю. Недарма
кожне друге звернення нашого
персоналу стосується фінансових
питань. У 23 випадках військовослужбовці висловлювали незадоволення умовами проходження
служби, 25 разів скаржились на
надмірне навантаження на особовий склад. У 20 випадках повідомлення стосувались тилових
питань.
Взагалі ж протягом минулого
року було отримано 258 повідомлень від військовослужбовців та
членів сімей, що на 40% більше,
ніж за 2012-й.
– Дякую за змістовні відповіді.
Від автора: статистика
– річ уперта. З нею важко сперечатись. Та її можна змінити.
Шляхом перегляду певних власних переконань. Наведений вище
матеріал дає можливість поглянути на себе, свої дії та свою
роботу очима незаангажованих
громадян. Так, далеко не вся інформація знаходить об’єктивне
підтвердження. А певна кількість повідомлень анонімна і
не відповідає дійсності. Тим не
менш, одна скарга – це виняток,
дві – тенденція, а три – правило. Статистика – річ уперта...
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Залізничні нотатки,

або Як оформляють «Столичний експрес»
Пасажири, які часто подорожували до сусідньої
Росії поїздом, добре пам’ятають часи, коли посеред
ночі потяг зупинявся, вмикалося світло, до вагону
заходили люди у формі й вимагали пред’явити
документи на право проїзду, запитували, чи
не мають пасажири заборонених товарів або
незадекларованої валюти. На завершення собака
ретельно обнюхав усе купе в пошуках наркотиків чи
зброї. Загалом, уся ця процедура займала небагато–
немало – близько двох годин. А попереду – ще
зупинка по інший бік рубежу, де все відбувалося за
аналогічним сценарієм. Очевидно, що виспатися
так і не вдасться. В дорозі – більше 20 годин.
Словом, подорож більш ніж виснажлива. Проте
то вже далеке минуле, – з полегшенням додають
пасажири потягів «Київ – Москва».
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Щоправда, не зовсім усе кануло в минуле – правоохоронці
й досі вимагають у пасажирів документи, а службовий собака так
само ретельно обнюхує людей і
їхній багаж. От тільки перенесли
цю процедуру з пунктів пропуску
на перони київської залізниці, де
тепер успішно функціонує відділ прикордонної служби «Київпасажирський».
Подорож для людей виглядає
доволі просто: перон – документи і квиток пред’явити провіднику; вагон – паспорт надати для
перевірки прикордоннику; купе
– розмістити речі, зачекати поки
правоохоронці з собакою перевірять потяг, познайомитися з сусідами по купе й насолоджуватися
дорогою до російської столиці,
де також треба буде пройти аналогічну процедуру. Насправді ж
чимало людей докладають неабияких зусиль для того, аби все

саме так і виглядало. Так, ціла
зміна прикордонних нарядів,
представники митної служби,
провідники, начальник потяга,
черговий по станції – це лише
найосновніші персонажі картини під назвою «Залізницею – до
Москви».
Для самого ж потяга, що власне й сполучає українську та російську столиці, подорож починається ще задовго до його подачі на
перон. За півтори години до того
прикордонники та митники у супроводі службового собаки прямують до ранжирного парку станції «Київ – Пасажирський», де
формується состав потяга. У той
час як визначені військовослужбовці слідкують за режимом навколо потяга, прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів»
перевіряє, чи не потрапив бува
якийсь «пакуночок» у порожнину в стелі, нішу для акумуляторних батарей, відсік під сидінням
тощо. Здавалося б, звідки йому
там узятися? Прикордонники ж
зауважують, що саме тут найменше нагляду за вагонами, і будь-хто
– навіть ті ж працівники залізниці
– можуть сюди пронести контра
банду. Поки подібних випадків
у відділі прикордонної служби
«Київ-Пасажирський» не фіксували. Окрім того, відразу ж на
місці правоохоронці оформляють
документи начальника та провідників потяга. Успішно завершивши внутрішній і зовнішній огляд
транспортного засобу, старші прикордонної і митної оглядових груп
дають «добро» начальнику поїзда
на відправлення вагонів на перон.
І ось уже звична для вокзалу
обстановка – метушня, жінки
очима вираховують номер свого
вагона, чоловіки з величезними
валізами намагаються від них не
відставати, проводжаючі поспіхом прощаються й просять передавати вітання родині в Росії.
Потроху народ починає скупчуватися біля провідника, котрий
уважно звіряє вказані у паспорті
та квитку дані.
Спочатку наша творча група
зайшла до плацкартного вагона.
Там на першому ж місці розмістився інспектор прикордонної
служби сержант Павло Лиховод
з дато-штампом і ноутбуком. Він
уважно ідентифікує пасажира з
особою, зображеною на фотокартці. Не маючи сумнівів щодо
дійсності документа, прикордонник швидко вносить необхідні

дані в базу ГАРТ– 1П, встановлену на комп’ютері. Девайс підказує
інспектору, що підстав для непропуску пасажира немає і той спокійно проходить по вагону, розміщується і спостерігає, як уже інші
пасажири схвильовано слідкують
за рухами правоохоронця та з ледь
помітним полегшенням механічно зітхають, коли він киває, мовляв, «Проходьте!».
Коли ми перебиралися з одного вагона до іншого нас зу-

нічних зупинок на кордоні, проведення паспортного контролю,
коли у напівсонному стані пасажири іноді замість паспорта
протягували прикордоннику документи на автомобіль (посміхається). І ще, пан Олександр просив обов’язково написати, що
йому дуже подобається, як себе
поводять українські прикордонники, мовляв, у них гармонійно
поєднуються
професіоналізм,
ввічливість і дружелюбність.

пинила жіночка. Мабуть, ми
справили враження пасажирів,
котрі вперше подорожують потягом за кордон, бо далі вона
повчально промовила: «Не забувайте, що після проходження
прикордонного контролю покидати вагон уже заборонено».
Не бажаючи розчаровувати порадницю, ми вдячно кивнули і
рушили далі, до вагонів із люкс
номерами. Що ж, люду там було
значно менше. Адже подорожувати в них навіть дорожче, аніж
літаком. Нечисленні пасажири
вже розмістилися у своїх комфортабельних люксах. Один чоловік, років п’ятдесяти, побачивши фотографа, поцікавився, для
якого видання готуватиметься
матеріал. А дізнавшись, захотів
побесідувати. Як виявилося, пан
Олександр – громадянин Російської Федерації, є частим гостем
української столиці. В нього тут
син і внуки. Каже, що сьогодні
подорожувати до Києва й назад
– одне задоволення. По-перше,
набагато швидше, адже немає

Після того, як прикордонний
наряд «Перевірка документів»
виконав свою роботу, двері вагонів зачиняються і всередину
заходить спільна оглядова група
в складі прикордонника зі службовим собакою та співробітника
митниці. Для чого вони тут, вже
згадувалося на початку.
На пероні тим часом серед
прикордонників, які продовжували слідкувати за режимом,
помітно виділявся чоловік у залізничній формі. Судячи з віку
та зірочок на мундирі – явно не
провідник. Уже під час розмови
дізнаюся, що то начальник пасажирського потяга №6 «Київ
– Москва» Володимир Янчук.
Раніше він очолював поїзд №41,
який робив безліч зупинок по
дорозі до Москви, що добряче
вимотувало і пасажирів, і співробітників потяга. Пан Володимир пригадує випадки, коли
правоохоронці на кордоні, під
час оформлення поїзда, в пасажирів виявляли проблеми з документами й, зрозуміло, їх не

пропускали. Володимир Віталійович каже, що співчував таким
людям. Мало того, що всі їхні
плани зірвано, вони залишалися
одні, далеко від дому. Начальник
потяга підкреслює, що із запровадженням нового способу проведення контрольних процедур
навіть порушень стало значно
менше.
Повернувшись до приміщення відділу прикордонної служби
«Київ-Пасажирський»,
відчуваю, що атмосфера тут уже явно
інша – зосереджені та мовчазні
до того прикордонники зараз
жваво обговорюють цікаві історії за час своєї служби. Підлаштувавшись під загальний настрій, я вирішила поцікавитися
оперативно-службовими
надбаннями цього доволі молодого
підрозділу (відділ почав функціонувати 2011 року). Як виявилося,
незважаючи на юний вік, «КиївПасажирський» уже має на своєму рахунку цікаві затримання.
Так, інспектори зауважують, що
особливо «врожайною» виявилася минулорічна весна. Часто
за інформацією спеціалістів з
оперативно-розшукової діяльності, котрі працюють у цьому
підрозділі, в особистих речах пасажирів правоохоронці виявляли
пістолети, штик-ніж, предмети
столового срібла, запчастини до
зброї, культурні та історичні цінності.
У розмовах непомітно промайнула година. І ось, щойно
жваві співрозмовники знову перетворилися на зосереджених
прикордонників – вирушили
оформляти потяг №2 того ж сполучення. Схема аналогічна.
Що стосується прибуття з Москви потягів №1 і №5, то вся процедура їх оформлення відбувається
точнісінько так само у зворотному
напрямку. З однією тільки різницею – потяг №1 правоохоронці
оформляють у дорозі зі станції
«Дарниця», де передбачено його
технічну зупинку. До Центрального вокзалу (за 20 хвилин) поїзд
прибуває вже оформленим. Інший
же потяг з Москви на «Дарниці» не
зупиняється, тому всі контрольні
процедури здійснюються безпосередньо на столичному вокзалі. n
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ГЕРОЇ КОРДОНУ

Його пам’ятає кримська земля
Про сонячний півострів Крим написано багато: записки мандрівників, праці
вчених, путівники і довідники. Майже всі вони присвячені мальовничим
пейзажам гірських масивів та, звичайно, безкрайньому Чорному морю. А про
історичні події, які пов’язані з героїчним минулим півострова, згадують не так
уже і часто. Таким героїчним минулим, а саме своїм бойовим шляхом славиться
у Криму 79–й Червонопрапорний прикордонний загін, який своєю 75–річною
історією увійшов до літопису Прикордонних військ.

Анастасія ЛІСОВА

Історія його створення та формування почалася 30 червня 1938
року, а згодом була уславлена подвигами героїв – прикордонників,
які в роки Великої Вітчизняної
війни ціною свого життя захищали рідну землю від німецькофашистських загарбників. Одним
із них був начальник Фороської
прикордонної застави молодший
лейтенант Терлецький Олександр
Степанович.
7 листопада 1941 року молодший лейтенант Олександр Терлецький отримав наказ затримати фашистів у районі гірського
перевалу. На кам’яному п’ятачку,
що навис над гірською прірвою,
прикордонники вступили у нерівний поєдинок з ворогом. Бій
розпочався на світанку. Двадцять
воїнів на чолі зі своїм командиром зупинили на цілу добу просування колони німців. У тому бою
загинуло 14 прикордонників, але
ніхто не відступив. Вони знищили
більше двохсот німецьких солдатів

і офіцерів, взяли в полон 8 фашистів, у тому числі начальника штабу
німецької артилерійської бригади.
Затримуючи фашистів, «зелені
кашкети» підірвали тунель нижче
Червоної скелі, через який проходила головна магістраль на Севастополь. Більше двох діб ворогу
довелося відновлювати дорогу.
Виконавши поставлене завдання,
прикордонники відійшли в ліс, до
партизанів.
У загоні народних месників молодший лейтенант Олександр Терлецький був призначений командиром розвідувально-диверсійної
групи. Вона провела більше 20 великих і дрібних бойових операцій,
знищивши понад 600 німецьких
солдатів і офіцерів, 5 далекобійних
гармат з тягачами та кілька машин.
Настав грудень 1941 року. Розвідавши обстановку в с. Камара,
очолювана Терлецьким група при
повернені до своїх не уникла зустрічі з німцями. Зав’язався бій, в
якому німці втратили 30 осіб. «По
дорозі до табору Терлецький наткнувся на батарею противника.
Німці не чекали тут зустрічі з партизанами. Терлецький скористався

цим і закидав їх гранатами» – пише
у своїх спогадах партизан Конюхов.
У важкі дні, коли загону так необхідний був зв’язок з Севастополем,
офіцер-прикордонник був відправлений до оточеного німцями
міста. При переході лінії фронту у
с. Варнутка партизани несподівано
наскочили на приховану міну. Радисти загинули. Терлецький впав і,
важкопоранений, без пам’яті, потрапив до рук фашистів…
Ніхто з мешканців навколишніх сіл не видав Терлецького
гестапівцям, але знайшовся один
поліцай, який вигукнув: «Так це ж
начальник Фороської прикордонної застави і, звичайно ж, партизан». Протягом місяця Олександру
Степановичу довелося винести
варварські тортури. Годинами його
тримали в підвішеному стані вниз
головою, перебили руки, ноги, але
полонений мовчав.
У 20-х числах березня 1942
року фашисти стратили Терлецького. Останніми його словами
були: «Живи, Севастополе!».
Посмертно героя було нагороджено орденом Вітчизняної війни
I ступеня.

Олександр Степанович Терлецький
народився в 1911 році в селі Старкувате, Ольшанського району Кіровоградської області. Отримав шестирічну освіту. У прикордонних військах з 1929 року.
Закінчив курси молодших лейтенантів.
Напередодні Великої Вітчизняної війни
обіймав посаду начальника прикордонної
застави «Форос». У період оборони Севастополя був призначений командиром
одного з партизанських підрозділів.

Постановою РМ СРСР від 30
травня 1958 року прикордонній
заставі «Форос» 79-го прикордонного загону було присвоєно ім’я
Олександра Степановича Терлецього, на якій через десятиліття
проходити службу довелося уже
його правнуку.
Похований Олександр Степанович Терлецький в селищі міського типу Форос Автономної Республіки Крим.
Традиційно на бойовому
розрахунку правоохоронців під-

розділу, що носить ім’я героя,
звучать слова: «На охорону державного кордону призначається
лейтенант Терлецький Олександр Степанович…». На вечірній перевірці першим називається його прізвище.
Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби
України від 27 жовтня 2008 року
з метою передачі новоствореним
відділам прикордонної служби почесних найменувань іменних прикордонних підрозділів ДПСУ прикордонному посту «Форос» ВПС
«Ялта» Сімферопольського прикордонного загону, як правонаступнику, було присвоєно почесне
найменування «Імені лейтенанта
Олександра Степановича Терлецького». Із 2011 року ім’я лейтенанта Олександра Степановича
Терлецького носить мобільна прикордонна застава для виконання
спеціальних завдань «Масандра»
Сімферопольського прикордонного загону. Нині у підрозділі служать п’ять військовослужбовців,
які ще строкову проходили на
знаменитій прикордонній заставі
«Форос».
Традиції та ритуали, започатковані на іменній прикордонній заставі «Форос», не забуті
– вони шанобливо підтримуються новими поколіннями охоронців кордону. Олександр Степанович Терлецький назавжди
залишається в строю «зелених
кашкетів».
n

ЮВІЛЕЙ

З почесною місією –
привітати з 90–річним
ювілеєм – до ветерана–
прикордонника
полковника у відставці
Ігоря Бичинкова днями
завітали правоохоронці
Одеського загону.
Адже сивочолий
ветеран – хранитель
історії становлення
і багатих традицій
прикордонної служби,
живе втілення зв’язку
поколінь – передає
свій змістовний досвід
нинішнім поколінням
стражів рубежу.

Оксана ПОЧТОВА

19 лютого 1924 року в селі Вороновська Вологодської області в
сім’ї селянина та вчительки народився наш сьогоднішній ювіляр.
Одразу ж по закінченні школи –
1942 року – Ігорю довелося приміряти армійський однострій,
оскільки потрібно було ставати
на захист Вітчизни від німецьких
загарбників. Під час Великої Віт
чизняної війни Ігор Бичинков
особисто брав участь у багатьох
кровопролитних боях. В окопах,
як-то кажуть, не відсиджувався,
часто опинявся в епіцентрі атак.
Молодий солдат не зважав на те,
що його було двічі поранено –
поля бою не полишав. За особистий героїзм, проявлений в боях,

Хранитель
прикордонної історії

90-річний ювіляр другий праворуч
Ігоря Бичинкова нагороджено
багатьма орденами та медалями,
серед яких його гордість – орден
«За мужність».
Під час тієї війни Ігор Олександрович неодноразово чув
історії про неабиякий героїзм
прикордонників, які 22 червня
1941 року першими прийняли
на себе страшний удар фашистів
та ціною власного життя довели,
що не здадуть німецьким загарбникам ані кроку рідної землі. З
кожною такою почутою історією
юний, але загартований війною
Ігор, все більше плекав надію
поповнити ряди мужніх прикордонників.
У квітні 1944 року мрія Ігоря Бичинкова здійснилася – він
став курсантом Ленінградсько-

го вищого прикордонного училища. Звідти його перевели до
Московського прикордонного
військового училища. По його закінченню, 1946 року, розпочалося справжнє прикордонне життя
Ігоря Олександровича. Протягом
наступних 20 років він проходив
службу в Чернівецькому, Добромильському, Сімферопольському
та Мукачівському загонах.
На превеликий жаль, поранення, отримані під час війни, з
часом далися взнаки – 1969 року
полковник Ігор Бичинков звільнився в запас за станом здоров’я.
По закінченню служби переїхав до Миколаєва. Затишне, привітне місто настільки привабило
Ігоря Олександровича, що він
вирішив оселитися тут назавжди.

Ще за часи служби захопленням Бичинкова стала історія прикордонних загонів і підрозділів,
які в різний час дислокувалися в
Одеській області. «Мандруючи»
сторінками прикордонної історії, особливу увагу Ігоря Олександровича привертав бойовий
шлях 26-го прикордонного полку
та віхи життя Героя Радянського
Союзу генерал-лейтенанта Кузьми Гребенника, ім’я якого носить відділ прикордонної служби
«Очаків».
З виходом на пенсію ветеран
не покинув улюбленої справи, а
згодом обійняв посаду архіваріуса Миколаївської обласної Ради.
Це заняття доволі імпонувало
Ігорю Олександровичу, оскільки
давало змогу й надалі накопичувати та висвітлювати історичні
факти про подвиги прикордонників. Наш ювіляр завжди намагався якомога більше ділитися
своїми історичними здобутками
з іншими: часто виступав у трудових колективах, прикордонних
підрозділах, друкованих виданнях та на телебаченні.
Кажуть: талановита людина – талановита у всьому. І приклад Ігоря Бичинкова є яскравим
тому підтвердженням. Згодом
його жага до знання історії навіть
трансформувалася у письменництво. І з-під пера новоспеченого

автора вийшла до друку чимала
кількість нарисів «Прикордонники в боях за Батьківщину», які
пізніше увійшли до кількох книг.
До речі, одне з таких видань удостоєно премії «Смарагдова ліра».
Не зважаючи на такий поважний вік, Ігор Олександрович
і сьогодні сповнений життєвої наснаги та жаги до роботи. Ветеран
часто навідується у гості до прикордонників, дуже багато уваги
приділяє патріотичному вихованню «зелених кашкетів». І спочивати на лаврах найближчим часом
не збирається. Такої невичерпної
енергії ветерану-прикордоннику
додають двоє дітей, троє онуків
та двоє правнуків, які з великою
пошаною ставляться до свого
батька-діда-прадіда.
У день ювілею прикордонники ВПС «Миколаїв» на чолі з його
начальником майором Євгеном
Рабіновичем з подарунками та
поздоровленнями завітали в гості
до шанованого ветерана. Керівництво та персонал Одеського
прикордонного загону, сердечно
вітаючи з ювілеєм полковника у
відставці Ігоря Олександровича
Бичинкова, висловлюють щиру
вдячність йому за вагомий внесок у виховання молодих прикордонників і бажають затишку в
оселі, довгих років життя та усіляких земних гараздів.
n
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Верховна Рада України прийняла Постанову «Про вшанування учасників
збройних конфліктів під час мирних акцій протесту»
Висловлюю÷и солідарність та підтримку öивільному населенню, ùо áрало у÷асть у мирниõ акöіяõ протесту в Укра¿ні, ç метою вøанування полеглиõ під ÷ас çáройниõ конфліктів упродовæ листопада 2013 – лютого 2014 року та віддання ¿м найвиùо¿ øани, керую÷ись Укаçом Преçидента
Укра¿ни «Про çвання «Ãерой Укра¿ни» від 02.02.2002 р. ¹1114/2002,
Верõовна Рада Укра¿ни постановляº:
1. Внести пропоçиöію наступному Преçидентові Укра¿ни посмертно присво¿ти çвання «Ãерой
Укра¿ни» полеглим öивільним у÷асникам çáройниõ конфліктів під ÷ас мирниõ акöій протесту в Укра¿ні впродовæ листопада 2013 – лютого 2014 року.
2. Öя Постанова наáираº ÷инності ç моменту ¿¿ прийняття.
Відповідний проект постанови, до якого під час обговорення внесено поправку, зареєстровано за №4213.

Ангели свободи
¯õ ÷екали... ¯õнього повернення ÷екали сім’¿
в місте÷ку Коломия, ùо на Івано-Ôранківùині,
Краматорську, ùо на Доне÷÷ині, Старокостянтинові, Тальному, Кер÷і, Бровараõ, Жмеринöі,
Турöі, Львові, Рівному та у áагатьоõ інøиõ містаõ і
селиùаõ одніº¿ дерæави.
Що çмусило ¿õ покинути рідні домівки, не послуõати áлагань матерів і емоöійниõ переконань
друæин? З яким по÷уттям вони оáіймали власниõ
малюків перед тим, як ¿õати у столиöю? На öі
питання рядові «Неáесно¿ сотні» відповіді нам,
æивим, осоáисто вæе не дадуть.
Не áуло військово¿ моáіліçаöі¿, ворог не стояв
на кордонаõ дерæави у çви÷ному нам роçумінні.
Та коæен іç çагиáлиõ свідомо ¿õав у неáеçпе÷ний
Ки¿в, від÷уваю÷и, ùо саме там він потріáен своºму народові, сво¿й Укра¿ні, сво¿й çемлі. І коæен
áув переконаний, ùо саме його громадянська
поçиöія, його осоáистий внесок дадуть той поøтовõ, ùо çмоæе çмінити власну кра¿ну. Змінити
на краùе, дати перспективу дітям, а достойне
æиття – наступним поколінням маленькиõ укра¿нöів, ùо тільки в÷аться говорити.
Вони не çнали, скільки доведеться триматись,
але готові áули терпіти стільки, скільки потріáно
справі, яку наçивали спільною. Вони не ділили тяæке æиття на áарикадаõ на моº та ÷уæе,
викинувøи çі свідомості çнамените «моя õата ç
краю...». Õата, а скоріøе дерæава, для «Неáесно¿
сотні» áула ºдиною та непоруøною святинею.
¯õ ніõто не çміг çупинити, марні áули сподівання,
ùо дев’ять грамів свинöю çмоæуть çмінити укра¿нську дуøу, çломити справæній ÷олові÷ий õарактер,
çниùити внутріøній громадянський стриæень. Öі
понятття не вив÷аються у нав÷альниõ çакладаõ.
Вони аáо притаманні осоáистості, аáо відсутні.
«Неáесна сотня» – öе çріç наöі¿.
Ãеро¿ не вмирають...

Шпальту підготував Андрій КУЧЕРОВ
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11:00 «1+1»

15:10 «ЯКОСЬ У ВЕГАСІ»

23:45 «РАЙОН № 9»

00:05 «ЗА ЩАСТЯМ»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ПЕРШИЙ

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

Після ночі гульні у Місті гріхів
двоє абсолютно незнайомих
людей прокидаються в одному
ліжку і намагаються відновити хід
подій вчорашнього вечора. Виявляється, вони одружилися і
зірвали величезний джек-пот!

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

Спостерігаючи за щасливими
сім'ями, Катя зробила для себе
простий висновок: чим далі від
дому чоловік, тим більше достатку і щастя. Молода дружина
відправляє чоловіка на далеке
будівництво...

ПЕРШИЙ
06.20, 23.25 На слуху
06.35 Доброго ранку,

ІНТЕР
05.25 Т/с «Терор

06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

Україно!

студiї
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.55, 17.25 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.45 Т/с «Монте-Крiсто»
11.35 Не вiр худому кухарю
12.00, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Право на захист
12.30 Рояль у кущах
13.05 Крок до зiрок
13.45 Дитячий фестиваль
«Свято дитячих мрiй»
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Д/ф «Ю. Гагарiн.
Застереження долi»
15.55 Дорослi iгри
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20 Спiває I. Попович
19.40, 21.40 Концертна
програма «Мелодiя
двох сердець»
21.00 Пiдсумки дня
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «За щастям»
01.20 ТелеАкадемiя
02.20, 05.00 Вiра. Надiя.
Любов
03.10 Свiтло

12.00
12.25
13.40
14.35
15.30
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
23.55
01.45
03.15
03.50

коханням»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Х/ф «Два
Iвани»
Новини
Х/ф «Два
Iвани»
Судовi справи
Сiмейний
суд
Чекай на
мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Серафима
Прекрасна»
Т/с «Петрович»
Х/ф «Бiдна
Liz»
Подробицi
Т/с «Серафима
Прекрасна»

1+1
06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок

07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.10
11.00
13.05
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.30
23.45
00.40
02.00
02.50
04.10
04.35
05.15

ICTV
05.35 Служба розшуку
дiтей

05.40 Свiтанок
06.45 Надзвичайнi

з «1+1»
ТСН
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Х/ф «Дiдирозбiйники»
Х/ф «1+1»
Х/ф «Несподiвана
радiсть»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Гюльчатай-2»
Грошi
ТСН
Т/с «Касл-2»
Х/ф «Серiйна
коханка» X
Грошi
Х/ф «Серiйна
коханка» X
ТСН. Особливе
Т/с «Касл-2»
Телемагазин

07.40
08.45
09.15
10.05
10.30
12.45
13.00
14.05
16.35
18.45
19.20
20.05
21.55
23.45
01.40
02.20
03.05
03.50

новини
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Володар
бурi»
Х/ф «Кiнець
свiту»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Свобода слова
Х/ф «Район
№ 9» Y
Т/с «Кiстки»
Т/с «У чорному
списку»
Про-Ziкаве.ua
Свобода
слова

СТБ
05.10 Чужi помилки
05.55 Зiркове життя
06.50 Усе буде добре!
08.50 Неймовiрна правда

10.25
12.05
13.00
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55

про зiрок
Х/ф «Спокута»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»

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

22.00 «Вікна»-новини
22.25 Детектор брехнi-5
23.20 Слiдство ведуть
екстрасенси

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

06.35
06.55
07.00
08.00
09.00
09.50
15.10
17.05
18.00
19.00
19.05
20.00
22.35
23.55
00.00
01.45
01.50
01.55
02.10
03.10
03.15
03.25
03.40
03.45
04.00
04.15
04.35

00.15 Один за всiх
01.25 МайстерШеф-2
03.55 Нiчний ефiр

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Якось у Вегасi»
Т/с «Не родись
вродливою»
Абзац!
Репортер
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Страстi за Ревiзором
Репортер
Х/ф «Загублене
майбутнє» Y
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Чемпiон чемпiонiв
Дiалоги
Зона ночi
Медицина Київської
Русi
Слово i зiлля
Зона ночi
Життя в обiймах
квiтiв
Кохання всього життя
Зона ночi
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа

УКРАЇНА
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

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

Подiї

07.15 Ранок з «Україною»
09.10 Т/с «Якщо ти не зi

слiдства»

мною»

11.30 Т/с «Державний
захист-2»

19.00, 21.40, 02.30, 05.00
Свiдок

19.30 Т/с «Зниклi безвiсти»
22.00 Т/с «Грабуй
23.00
00.00
01.00
01.50
03.00

награбоване»
Т/с «Менталiст-5»
Т/с «Декстер-4»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
Т/с «Мертва зона»
Речовий доказ

ТЕТ
07.20
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10
13.05

М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Русалонька»
«Єралаш»
Одна за всiх
Даєш, молодь!
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00 Т/с «Любить, не
любить»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
21.55 6 кадрiв
22.50 Т/с «Свiтлофор»
23.15 Дурнів+1
23.45 Мiж нами
00.45 Т/с «Закрита школа»
01.30 Т/с «Дєтка»

13.00, 17.25 Т/с «Слiд»
16.00, 03.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 04.25 Говорить
Україна

20.10 Т/с «Шаман-2»
22.00, 03.10 Подiї дня
22.30 Х/ф «Гладiатор» Y
01.40 Х/ф «Битва на
ножах»

05.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Францiї.
ПСЖ – «Марсель»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.15 Великий футбол
12.00 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
13.00, 22.50 Чемпiонат
України. «Металург»
– «Чорноморець»
15.00, 21.55 Журнал Лiги
Чемпiонiв
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту. Мексика 1986
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» – «Реал»
18.00 Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Ювентус»
20.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
20.50 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
01.00 Європейський
weekend
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10:20 «ДОМОУПРАВИТЕЛЬ»

15:10 «УЖЕ ХТО Б КАЗАВ-3»

00:05 «БЛАГОЧЕСТИВА МАРТА»

02:15 «МІЛЬЙОНЕР ІЗ НЕТРІВ»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ПЕРШИЙ

ICTV

На курсі Льоші Агафонова з'являється Ангеліна Аїстова. Намагаючись привернути увагу красуні,
він імітує зіткнення з її машиною.
Щоб зам'яти справу про наїзд,
Льошу беруть до Аїстових на посаду садівника.

Майкі та Джулі підросли і посилено пізнають світ, вибираючи для
цього найнеспокійніші способи,
які нервують батьків. А методично
перетворювати родинне вогнище
на божевільню їм допомагає парочка чарівних псів.

Музична комедія про наполегливість та підприємливість,
винахідливість і хитромудрість,
самовідданість і честь. Про незвичайні випробування, що випали на долю доньї Марти і дона
Феліпе.

Джамал Малік всього лише за
крок до перемоги в «Хто хоче
стати мільйонером?». Перервавши гру, його заарештовують за підозрою в шахрайстві.
Звідки молодик, який виріс на
вулиці, може знати так багато?

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35 Доброго ранку,

05.25
07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

Україно!
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.35 Свiтло
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Шеф-кухар країни
13.25 Х/ф «Капiтанша»
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Секрети успiху
16.30 Спецпроект «Жива
душа поетова
святая...»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.35, 21.40 Концертна
програма «Мелодiя
двох сердець»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «Благочестива
Марта». 1 с.
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 Надвечiр'я
03.10 Контрольна робота
03.30 Хто в домi хазяїн?
04.10 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
04.35 Околиця

11.20
12.00
12.25
13.40
15.00
15.55
17.00
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
23.55
01.40
03.25
04.00

Т/с «Петрович»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Слiдство вели...
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Серафима
Прекрасна»
Т/с «Петрович»
Х/ф «Цивiльний
позов»
Подробицi
Т/с «Серафима
Прекрасна»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.10
10.50
11.50
12.50
13.50
14.45
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.35
23.50
00.40
01.35
02.25
03.10
04.05
04.55
05.15

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

05.20
05.45
06.50
08.45
09.15
10.05
10.25
12.45
13.00
14.00
14.10

15.00
16.50
18.45
19.20
20.05
21.55
23.45
02.15
04.05
04.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Лiсник»
Х/ф «Початок» Y
Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв» Y
Т/с «Кiстки»
Т/с «У чорному
списку»

05.20
06.05
06.55
08.50
10.20
12.05
12.55
16.00

НОВИЙ
Чужi помилки
Зiркове життя
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Домоуправитель»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Шоу об’єднує інтереси жінок і чоловіків із ведення
господарства,
виховання дітей,
організації сімейного бюджету,
догляду за собою, кулінарної
майстерності тощо. Експерти
програми дають
практичні поради
для застосування
в повсякденному
житті та побуті.

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
19.05
20.00
20.55
22.00
22.25
00.15
02.55

про зiрок
Моя правда
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
МайстерШеф-2
Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки-

05.30 Х/ф «День командира 06.00 Т/с «Дорожнiй

06.35
06.55
07.00
08.00

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 До суду
11.00, 03.30 Т/с

09.00
09.50
15.10
17.05
18.00
19.00
19.05
22.00
00.15
00.20
02.00
02.05
02.55
03.00
03.45
03.50
04.00
04.10
04.35

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi
дочки»
Х/ф «Уже хто б
казав-3»
Т/с «Не родись
вродливою»
Абзац!
Репортер
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Сутiнки» Y
Репортер
Х/ф «Поцiлунок
вампiра» Y
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Пiд знаком
бiди
Зона ночi
Тася
Цiна повернення
Зона ночi
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
шефа

дивiзiї»

06.55 Х/ф «Дожити до
свiтанку»

«Мовчазний свiдок»

12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Зниклi
безвiсти»

15.00, 17.00 Т/с «Тайга.
Курс виживання»

22.00 Т/с «Грабуй
награбоване»

23.00 Т/с «Менталiст-5»
00.00 Т/с «Декстер-4»
01.00 Т/с «NCIS. Полювання

патруль-3»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

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

10.00, 20.10 Т/с «Шаман-2»
11.50 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30 Говорить Україна
22.00, 02.10 Подiї дня
00.20 Т/с «Ментовськi
вiйни-7»

на вбивцю»
01.50 Т/с «Мертва зона»
ТЕТ

02.40 Х/ф «Гладiатор» Y
05.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

06.50 М/с «Шоу Гарфiлда»
07.20 М/с «Лалалупси»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.55 М/с «Русалонька»
09.20 «Єралаш»
09.45, 21.00 Країна У
12.10 Даєш, молодь!
13.05 Т/с «Ксена –

08.00 Чемпiонат Iталiї.

принцеса-воїн»

14.00 Т/с «Любить, не
любить»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.55 6 кадрiв
22.50 Т/с «Свiтлофор»
23.45 Мiж нами
00.45 Т/с «Закрита школа»
01.30 Т/с «Дєтка»

«Мiлан» – «Ювентус»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News

10.30 Чемпiонат Iспанiї.

«Атлетико» – «Реал»

12.25, 17.35 Журнал Лiги
Чемпiонiв

13.00 Великий футбол
14.40 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру

15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту. Iталiя 1990

18.10 Топ-матч
18.20 Чемпiонат Iспанiї.

«Барселона» –
«Альмерiя»
20.25 Чемпiонат України.
«Таврiя» –
«Севастополь»
22.55 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенгем» –
«Кардiфф»
01.00 Чемпiонат Аргентини.
Огляд туру
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22:00 «СУТІНКИ. САГА. МОЛОДИК»

23:45 «МІСТО ЗЛОДІЇВ»

00:25 «ІНФОРМАТОР!»

00:55 «ЕЛІЗАБЕТТАУН»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

Закохатися у вампіра — страшно
і романтично. Але втратити коханого, який вирішив ціною
розриву стосунків урятувати
свою дівчину від ролі пішака у
протистоянні кланів нічних мисливців — просто нестерпно...

Професійний злодій Даг закохується в Клер — працівницю банку.
Дівчина нічого не знає про злочинне життя Дага, зате про нього
здогадується детектив. Його
розслідування може поставити
хрест на стосунках Дага і Клер...

Уряд США вирішує пред'явити
великій агропромисловій корпорації звинувачення в утриманні
зацікавленими фірмами високих
цін на продукти. Як інформатора
вербують Марка Вітейкра, віцепрезидента однієї з компаній.

Втративши роботу і дівчину, Дрю
Бейлор збирається накласти на
себе руки. Інше нещастя змушує
його повернутися в рідне містечко. Він знайомиться зі стюардесою Клер і... кохання наповнює
його життя новим змістом.

ПЕРШИЙ
06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

студiї
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.00 Пряме включення з
Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.20 Т/с «Монте-Крiсто»
11.20 Українська пiсня
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Д/ф «Григiр
Тютюнник. Доля»
13.25 Спецпроект «Жива
душа поетова
святая...»
13.50 Шлях до Чемпiонату
свiту ФIФА 2014
14.35 Euronews 14.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.00 Парламентськi
слухання у Верховнiй
Радi України
18.05 Про головне
18.35 Фiнансова
перспектива
19.20 Star-шоу
20.55 Лото «Мегалот»
21.45 Концертна програма
«Нацiональнi
колективи – Тарасовi
Шевченку»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «Благочестива
Марта». 2 с.
01.20 ТелеАкадемiя

ІНТЕР
05.25 Т/с «Петрович»
07.00 Новини
07.15 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
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»

11.20 Слiдство
12.00
12.25
13.40
15.00
15.55
17.00
18.00
18.05
19.00
20.00
21.00
23.00
00.55
02.50
03.45

вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Слiдство вели...
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Футбол. Збiрна
України – Збiрна
США
Т/с «Петрович»
Х/ф «Елiзабеттаун»
Подробицi
Т/с «Серафима
Прекрасна»

1+1
06.00 Служба розшуку

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.10
10.55
11.55
12.55
13.55
14.45
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.40
23.55
00.45
01.40
02.30
03.15
04.05
04.50
05.05
05.30

ICTV
05.15 Служба розшуку

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

05.20
05.45
06.50
08.45
09.15
10.05
10.25
12.45
13.00
14.00
14.10

15.05
16.55
18.45
19.20
20.05
21.55
23.45
01.50
04.10
04.50

дiтей
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Лiсник»
Х/ф «Мiсто
злодiїв» Y
Х/ф «Початок» Y
Т/с «Кiстки»
Т/с «У чорному
списку»

СТБ
05.20 Чужi помилки
06.00 Зiркове життя
06.45 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда
про зiрок

09.20 Моя правда
10.15 Кохана, ми вбиваємо
дiтей
екстрасенси
У кожному випуску програми
двоє екстрасенсів працюють у
парі, розслідуючи кримінальну
справу або містичну історію.
Паралельно з ними розслідування
веде експерткриміналіст. Він
виїжджає на місце подій, спілкується зі свідками
і робить свої висновки.

12.50
16.00
18.00
18.20
19.50
22.00
22.25
00.40
03.25

НТН
05.20, 15.00, 17.00 Т/с

06.35
06.55
07.00
08.00

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.30, 04.20 Свiдок
09.00 До суду
11.00, 03.30 Т/с

09.00

12.00 Слiдство ведуть

МайстерШеф-2
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Мама-детектив»
«Вікна»-новини
Хата на тата
МайстерШеф-2
Нiчний ефiр

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй

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

09.50
14.40
17.05
18.00
19.00
19.05
22.00
00.20
00.25
02.10
02.15
02.20
02.35
03.00
03.05
03.30
03.45
03.50
04.00
04.20
04.45

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Сутiнки» Y
Т/с «Не родись
вродливою»
Абзац!
Репортер
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодик» Y
Репортер
Х/ф «Iнформатор!»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Георгiй Нарбут. Живi
картини
Птахи гнiзда Марiї
Зона ночi
Чорний колiр
порятунку
Воля вiдходить з
боями
Зона ночi
Княгиня Ольга
Моя адреса –
Соловки. Не вдарте
жiнку навiть квiткою
Зона ночi
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа

патруль-3»

«Тайга. Курс
виживання»

«Мовчазний свiдок»
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Зниклi
безвiсти»
22.00 Т/с «Грабуй
награбоване»
23.00 Т/с «Менталiст-5»
00.00 Т/с «Декстер-4»
01.00 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»
01.50 Т/с «Мертва зона»
03.00 Таємницi
кримiнального свiту

ТЕТ
07.20
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10
13.05

М/с «Лалалупси»
Мультик з Лунтiком
М/с «Русалонька»
«Єралаш»
Одна за всiх
Даєш, молодь!
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
14.00 Т/с «Любить, не
любить»
15.00, 19.00 Панянкаселянка
16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.00 Країна У
21.55 6 кадрiв
22.50 Т/с «Свiтлофор»
23.45 Мiж нами
00.45 Т/с «Закрита школа»
01.30 Т/с «Дєтка»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

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

10.00, 20.10 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 03.25 Говорить
Україна

22.00, 02.10 Подiї дня
00.20 Т/с «Ментовськi
вiйни-7»

04.55 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Говерла»
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
News
10.30 Чемпiонат Нiмеччини.
«Баварiя» – «Шальке»
12.25 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
13.30 Чемпiонат Францiї.
ПСЖ – «Марсель»
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту. США 1994
16.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Чорноморець»
18.15, 02.00 Footbrazil
18.50, 19.50 Коефiцiєнти
ФIФА/УЄФА
18.55 Live. ПАР – Бразилiя.
Товариський матч
21.55 Live. Францiя –
Нiдерланди.
Товариський матч
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10:05 «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ «ПРОЩАВАЙ»

22:00 «СУТІНКИ. САГА. ЗАТЕМНЕННЯ»

00:05 «КЛУБ ЖІНОК»

01:55 «ЗАЛІЗНА ЛЕДІ»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ПЕРШИЙ

ICTV

Ліда покохала красеня 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 нього, щоб
підтримати і втішити.

Сіетл стривожений низкою таємничих убивств, а захоплена
жадобою помсти вампірка продовжує пошуки Белли. Крім того,
Белла змушена робити вибір між
коханням до Едварда і дружбою
з Джейкобом.

Рятуючись від самотності танудьги, мила пенсіонерка знімається в масовках, організовує
жіночий клуб, зустрічається з
подругами і кожен день починає
нове життя...

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

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

05.20
07.00
07.15
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.20

студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.35 Книга.ua
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Д/ф «Григiр
Тютюнник. Доля»
13.25, 16.25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.45 Ближче до народу
17.55 Тарас Шевченко в
Петербурзi
18.40 Фiнансова
перспектива
19.25 Д/ф «Ген свободи»
20.00 Концертна програма
«Нацiональнi
колективи – Тарасовi
Шевченку»
21.40 Надвечiр'я
22.45 Спiває Iван Попович
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.45 Вiд першої особи
00.05 Х/ф «Клуб жiнок». 1 с.
01.20 ТелеАкадемiя
02.20 Дорослi iгри
03.10 Д/ф «Таємниче мiсто
Гелон»

11.20
12.00
12.25
13.40
15.00
15.55
17.00
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
23.55
01.40
03.10

Т/с «Петрович»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара-2»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Слiдство
вели...
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Серафима
Прекрасна»
Т/с «Петрович»
Х/ф «Мiсце на
цвинтарi»
Т/с «Серафима
Прекрасна»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.10
10.50
11.50
12.50
13.50
14.45
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.30
23.45
00.35
01.25
02.15
03.00
03.45
04.35
05.20

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Гюльчатай-2»
Т/с «Громови-2»
Не бреши менi-4
Не бреши менi-4
Т/с «Справа лiкарiв»
Красуня
за 12 годин-2
Т/с «Свати-4»
ТСН. Особливе
Т/с «Асi»
ТСН
Т/с «Гюльчатай-2»
Українськi сенсацiї
ТСН
Т/с «Касл-2»
Не бреши менi-4
Не бреши менi-4
Т/с «Справа лiкарiв»
Красуня
за 12 годин-2
Українськi сенсацiї
Т/с «Касл-2»
Телемагазин

05.20
05.50
06.50
08.45
09.15
10.05
10.25
12.45
13.00
14.00
14.15

15.10
16.55
18.45
19.20
20.05
21.55
23.45
01.55
03.30
04.10
04.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Опери»
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий
район-2»
Т/с «Лiсник»
Х/ф «Дуже голосно
i дуже близько» Y
Х/ф «Залiзна
ледi» Y
Т/с «Кiстки»
Т/с «У чорному
списку»
Про-Ziкаве.ua

05.10
05.50
06.45
08.45
10.05
11.50
12.40
16.00
18.00
18.20

НОВИЙ
Чужi помилки
Зiркове життя
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
Слiдство ведуть
екстрасенси
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
вчинки своїх кумирів...

19.50 Т/с «Мама-детектив»
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Я соромлюсь свого
тiла

00.15 МайстерШеф-2
03.15 Нiчний ефiр

06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Черепашки06.35
06.55
07.00
08.00
09.00
09.50
14.40
17.05
18.00
19.00
19.05
22.00
00.15
00.20
01.50
01.55
02.00
02.20
02.35
02.50
02.55
03.20
03.35
03.40
04.00
04.30
04.35

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi дочки»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодик» Y
Т/с «Не родись
вродливою»
Абзац!
Репортер
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення» Y
Репортер
Х/ф «Його звали
Ворон» Y
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Райськi сади гетьмана
Сагайдачного
З полону на волю
Останнi лицарi
Зона ночi
Вище неба
Останнiй лоцман
Зона ночi
Усмiшник
Зона ночi
Служба розшуку дiтей
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа

УКРАЇНА

НТН

05.20, 15.00, 17.00 Т/с
«Тайга. Курс
виживання»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.30, 04.10 Свiдок
09.00 До суду
11.00, 03.25 Т/с
«Мовчазний свiдок»

12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Зниклi
безвiсти»

22.00 Т/с «Грабуй

награбоване»

23.00 Т/с «Менталiст-5»
00.00 Т/с «Декстер-4»
01.00 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю»

06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-4»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

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

10.00, 20.10 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.05 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 03.25 Говорить
Україна

01.50 Т/с «Мертва зона»
03.00 Таємницi

22.00, 02.10 Подiї дня
00.20 Т/с «Ментовськi

04.40 Випадковий свiдок
ТЕТ

04.55 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

07.20 М/с «Лалалупси»
07.45 Мультик з Лунтiком
08.55 М/с «Русалонька»
09.20 «Єралаш»
09.45, 21.00 Країна У
12.10 Даєш, молодь!
13.05 Т/с «Ксена –

08.00 Чемпiонат України.

кримiнального свiту

принцеса-воїн»

14.00 Т/с «Любить, не
любить»

15.00, 19.00 Панянкаселянка

16.00 Богиня шопiнгу.
Повернення

17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
18.00 Розсмiши комiка
21.55 6 кадрiв
22.50 Т/с «Свiтлофор»
23.45 Мiж нами
00.45 Т/с «Закрита школа»
01.30 Т/с «Дєтка»
02.15 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

вiйни-7»

«Таврiя» –
«Севастополь»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
10.30 Iспанiя – Iталiя.
Товариський матч
12.25 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
13.30, 02.25 ПАР –
Бразилiя.
Товариський матч
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту. Францiя 1998
16.00 Англiя – Данiя.
Товариський матч
18.20, 04.15 Францiя –
Нiдерланди.
Товариський матч
19.15 Коефiцiінти ФIФА/
УЄФА
20.25 Нiмеччина – Чилi.
Товариський матч
00.00 Вiзитiвка. «Челсi».
Чемпiонат Англiї

10
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21:30 «ДЖЕК РІЧЕР»

22:00 «СУТІНКИ. САГА. СВІТАНОК. ЧАСТИНА 1»

23:45 «АРГО»

00:00 «ВТЕЧА З ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НТН

Снайпер убиває кількох випадкових перехожих. Його знаходять і заарештовують. Усі докази вказують на нього. На
допиті замість признання він
пише ім'я — Джек Річер.

У четвертій частині Белла Свон
постає перед непростим вибором — зберегти життя собі або
своїй дитині. Вона вирішує залишити малюка, але Едвард та
інші члени сім'ї Каллен категорично проти.

Революція в Ірані досягає свого
апогею, ісламісти штурмують
посольство США в Тегерані і беруть у заручники 52 американці.
Але в цьому хаосі шістьом вдається вислизнути і знайти притулок
у будинку канадського посла...

2013 рік. Лос-Анджелес, що став
гніздом аморальної поведінки, в
1998 році був вражений гнівом
Господа: в місті стався землетрус. Залишки мегаполісу оточили кордоном, і тепер там живуть небажані особистості.

ПЕРШИЙ
06.35 Доброго ранку,
Україно!

06.40, 07.35 Огляд преси
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї

07.20 Тема дня
07.25, 07.40 Країна online
07.30 Ера бiзнесу
07.50 Швидкий снiданок
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Т/с «Монте-Крiсто»
11.30 Д/ф «Ген свободи»
12.10, 17.25, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Вiра. Надiя. Любов
13.25 Українського роду
13.45 Х/ф «Назар Стодоля»
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50, 20.40 Спецпроект
«Жива душа поетова
святая...»
17.15 Фiнансова
перспектива
18.00 Церемонiя вiдкриття
Паралiмпiйських iгор
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.40 Вiд першої особи
00.00 Х/ф «Клуб жiнок». 2 с.
01.20 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
02.30 Д/ф «Справжня
Жанна, фальшива
Жанна»

ІНТЕР
05.25 Т/с «Петрович»
07.00 Новини
07.15 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
09.20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»

11.20 Слiдство
12.00
12.25
13.40
15.00
15.55
17.00
18.00
18.05
19.00
20.00
20.35
23.55
02.50
03.25
04.05

вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Зрозумiти.
Пробачити
Слiдство вели...
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Поки станиця
спить»
Подробицi
Т/с «Серафима
Прекрасна»
Концерт
«Фiлiп Кiркоров.
Iнший»
Подробицi
Слiдство
вели...
Т/с «Серафима
Прекрасна»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.10
10.50
11.50
12.50
13.50
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
20.50
22.45
23.50
01.35
02.25
03.15
04.05
04.50
05.40

ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.55 Свiтанок
06.55 Надзвичайнi новини
07.50 Т/с «Винищувачi»
08.45 Факти. Ранок
09.15 Т/с «Винищувачi»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Винищувачi»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.05 Т/с «Чужий район-2»
21.55 Т/с «Лiсник»
23.45 Х/ф «Арго» Y
01.45 Х/ф «Дуже голосно i

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

СТБ
05.30 Чужi помилки
06.10 Х/ф «Аварiя – дочка

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

мента»
07.55 Неймовiрна правда
про зiрок
09.15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»

06.35
06.55
07.00
08.00

Колишня шкільна
подруга проектувальниці Наді
Клюєвої, ефектна
жінка-психолог,
вирішила допомогти їй знайти
щастя в житті.
Вона розробляє
програму перетворення «сірої
мишки» на найчарівнішу та найпривабливішу

дуже близько» Y

03.45 Т/с «Кiстки»
Серіал про нещодавно створений
у ФБР відділ,
який розслідує
загадкові вбивства. У цих убивствах немає свідків, від трупа залишилися кістки і
шкіра, й команда
антропологів частинами відновлює всю картину
злочину.

04.25 Т/с «У чорному

09.50
14.45
17.05
18.00
19.00
19.05
22.00
00.05
00.10

жінку...

10.55 Х/ф «Принцеса та
жебрачка»

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
20.00
22.00
22.35
00.55

списку»

05.10 Про-Ziкаве.ua

09.00

02.25

про зiрок
Холостяк-4
«Вікна»-новини
Холостяк-4
Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
Нiчний ефiр

01.55
02.00
02.55
03.00
03.50
03.55
04.20
04.50
04.55
05.45

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Пiдйом
Т/с «Вiола
Тараканова»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення» Y
Т/с «Не родись
вродливою»
Абзац!
Репортер
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок.
Частина 1» Y
Репортер
Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок.
Частина 2» Y
Зона ночi
Народження
українського кiно
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Зима надiї
Київ на межi сторіч
Зона ночi
Iван Франко
Зона ночi

НТН
05.25 Т/с «Тайга. Курс
виживання»

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
13.00
14.50
16.45
17.00
19.00
19.30
21.30
00.00

лiхтарiв-12»
Т/с «Зниклi безвiсти»
Т/с «Iлюзiя
полювання»
Свiдок
Т/с «Iлюзiя
полювання»
Свiдок
Х/ф «Кохання пiд
грифом «цiлком
таємно»
Х/ф «Джек Рiчер»
Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»

01.45 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»

03.10 Випадковий свiдок

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

07.15 Ранок з «Україною»
09.10, 12.50, 17.20, 21.10,
22.30 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Шаман-2»
11.50, 04.50 Нехай говорять
15.00, 23.20 Т/с «ОСА»
16.00, 02.40 Критична точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.30, 03.25 Говорить
Україна

22.00, 02.10 Подiї дня
00.20 Т/с «Ментовськi
вiйни-7»

05.40 Срiбний апельсин

ТЕТ
07.45
08.55
09.20
09.45
12.10
13.05

ФУТБОЛ 1
Мультик з Лунтiком
10.00, 15.40 Футбол News
10.30, 03.10 Англiя – Данiя.
М/с «Русалонька»
Товариський матч
«Єралаш»
12.30 Топ-матч
Вiталька
12.45 Францiя –
Даєш, молодь!
Нiдерланди.
Т/с «Ксена –
Товариський матч
принцеса-воїн»
14.50, 05.00 Futbol Mundial
14.00 Т/с «Любить, не
15.25 Мiнi-iсторiї Кубка
любить»
свiту. Корея/Японiя
15.00, 19.00 Панянка2002
селянка
16.00 Iспанiя – Iталiя.
16.00 Iкона стилю
Товариський матч
17.00 Пiвцарства за кохання 18.00 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
18.00 Розсмiши комiка
18.40 Нiмеччина – Чилi.
20.00 Х/ф «Завтра не
Товариський матч
помре нiколи»
20.45 Чемпiонат Iталiї.
22.25 6 кадрiв
Передмова до туру
22.50 Т/с «Свiтлофор»
21.25 Live. Чемпiонат
23.45 Мiж нами
Францiї. «Марсель» –
00.45 Т/с «Закрита школа»
«Нiцца»
01.30 Т/с «Дєтка»
00.40 Чемпiонат України.
02.15 Т/с «Кремлiвськi
«Iллiчiвець» –
«Ворскла»
курсанти»
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20:00 «МІС КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»

ІНТЕР

У неї довгі ноги, чуттєві губи і
заряджений пістолет. За легендою агент ФБР Грейсі Харт —
претендентка на звання Міс
США, однак її уявлення про
дамські аксесуари обмежується
парою наручників у косметичці.

Равшан і Джамшут приїжджають
до Москви, де бригадир Льоня
отримав замовлення на супердорогий ремонт. Однак Льоня
кудись зник. Равшан і Джамшут
думають, що він потрапив у біду,
і біжать рятувати «нацяйника».

Нік Маршал — плейбой із Чикаго.
Він працює рекламним агентом,
і ось-ось має отримати підвищення. Однак з Ніком стався
нещасний випадок, в результаті
якого до нього приходить дар —
читати жіночі думки.

Щороку в день 8-го Березня
телефонні мережі Росії передають мільйони дзвінків і смс-повідомлень. Але що, якщо трапиться колапс, і телефонна мережа не витримає пікову завантаженість?..

06.00 Пiдсумки
06.15 Х/ф «Уперше

05.40 Т/с «Серафима

замiжня»

06.25

08.30 Панянка
та кулiнар

09.05 Паралiмпiйськi iгри.

14.20
15.10
15.20
16.25
17.15
18.05
18.35
20.55
21.00
21.25
21.35
22.00
22.50
23.00
23.40
01.20
01.35
02.35
03.05
03.30
05.05

00:30 «МАМИ»
1+1

ІНТЕР

13.45

22:00 «ЧОГО ХОЧУТЬ ЖІНКИ»
ICTV

ПЕРШИЙ

13.05

21:40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦЯ ДОЛІ»

НОВИЙ КАНАЛ

Бiатлон
Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка
переслiдування
Православний
вiсник
Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка
переслiдування
Армiя
Моменти життя
Театральнi сезони
В гостях у Д. Гордона
Український
акцент
Х/ф «Тарас
Шевченко. Заповiт»
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Паралiмпiйськi iгри.
Пiдсумки дня
Без цензури
Українська пiсня
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Завтра. PRO
Х/ф «Зимова
вишня»
Пiдсумки дня
Нащадки
Рояль у кущах
Не вiр худому
кухарю
Х/ф «Працівник ЧК»
Надвечiр'я

08.00
08.30
09.30
10.00
11.00

Прекрасна»
Х/ф «Казка про жiнку
i чоловiка»
Школа доктора
Комаровського
Концерт «Тобi,
єдинiй»
Новини
Д/ф «Жванецький.
Одісея одесита»
Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
Три подруги приїжджають із провінції підкорювати Москву. Порізному складаються їхні долі.
На шляху до щастя їм багато чого доводиться
пережити і вистраждати. І до
40 -а років життя,
схоже, склалося.
Однак виявляється – все тільки
починається!

14.05 Т/с «Не зрiкаються,
18.00
20.00
20.35
22.30
00.30
02.50

кохаючи»
Х/ф «Пiдмiна за одну
мить». 1 с.
Подробицi
Х/ф «Пiдмiна за одну
мить». 2 с.
Концерт «8 Березня у
Великому мiстi»
Х/ф «Мами»
Т/с «Не зрiкаються,
кохаючи»

1+1

ICTV

06.15 ТСН
07.00 Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»

08.05 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

08.30 М/с «Король-лев.
08.55
09.00
09.55
10.10
11.15
12.15
13.15
14.20
16.10
18.30
19.30
20.15
22.00
00.30

Тiмон i Пумба»
М/с «Енгрi бердс»
Свiтське життя
Казкова Русь
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Т/с «Свати-4»
Вечiрнiй Київ-2013
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-5
ТСН
1+1 удома. 8 Березня
Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
Х/ф «Жанна д'Арк»

Таємниця життя
однієї з найбільш
загадкових жінок
світової історії у
новій епічній сазі.
Саме провидіння
обрало неграмотну французьку селянську дівчинку і перетворило її на легенду безмежної віри і нестримної
хоробрості...

05.20
05.50
07.10
08.55
10.40
11.20
12.05
14.00
15.50
18.45
19.00
19.50
21.40
23.05

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Чужий район-2»
Х/ф «Чаклунка»
Зiрка YouTube
Дача
Х/ф «За бортом»
Х/ф «Французький
поцiлунок»
Т/с «На крилах»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «На крилах»
Х/ф «Наша Russia.
Яйця долi»
Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
Щоб розвіяти
нудьгу, Наполеон
Бонапарт затіяв
світову війну. Не
пропускаючи
жодної спідниці,
він опиняється зі
своєю армією біля воріт Першопрестольної. Російські полководці вирішують підіслати до нього
неприступну красуню.

00.35 Х/ф «Європейський
жиголо» Y

03.10 Х/ф «Братство по

01.55 Х/ф «Дияволиця» Y
03.30 Т/с «Американський

04.40 Х/ф «Марадона»
05.55 Телемагазин

тато»
04.20 Про-Ziкаве.ua

кровi» Y

НОВИЙ

06.00 Х/ф «Мерi Поппiнс,
07.05
07.55
09.00
10.10
12.10
16.40
19.00
22.00
23.00
00.45

до побачення!»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
Х/ф «Камiнний
гiсть»
Холостяк-4
Хата на тата
Україна має
талант!-6
Детектор
брехнi-5
Я соромлюсь свого
тiла
Х/ф «Аварiя – дочка
мента»
Розшукуючи
свою дочку Валерію, яку називають Аварією, міліціонер занурюється в середовище, де проходить її життя, – у
світ металістів,
токсикоманів і
криміналу. А дізнавшись, що його дочку зґвалтували, починає
мстити, порушуючи закон.

02.25 Нiчний ефiр

06.20 М/с «Назад у
08.10
09.05
10.00
12.40
14.00
15.40
18.00
20.00
22.00
23.25
02.10
02.15
03.10
03.15
03.35
04.15
04.20
04.55
05.15
05.20

майбутнє»
М/с «Черепашкинiндзя»
М/с «Том i Джеррiшоу»
Ревiзор
Страстi за
Ревiзором
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок.
Частина 1» Y
Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок.
Частина 2» Y
Х/ф «Мiсс
Конгенiальнiсть»
Педан-Притула
шоу
Х/ф «Їж, молися,
кохай»
Зона ночi
Семеренки
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки.
Пастка
Драма
на двi дiї
Зона ночi
Ах, не говорiть
менi про кохання...
Шануйте майстрiв
замолоду
Зона ночi
М/с «Назад у
майбутнє»

УКРАЇНА

НТН

04.10 Т/с «Iлюзiя
07.40
11.30
12.00
13.00
04.40
13.55
14.25
17.00
22.30
02.00
05.05
03.35
ТЕТ

полювання»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Х/ф «Джек Рiчер»
Т/с «Сонька Золота
Ручка»
Т/с «Висяки»
Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
Х/ф «Без права на
провал»
Речовий доказ

06.00, 12.15 М/ф
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
10.55
13.40
15.15
17.30
19.55
21.00
22.50
02.05
03.30

«Правдива iсторiя
Червоної Шапки»
Байдикiвка
М/с «Смiшарики. Пiнкод»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Фiксики»
М/ф «Дiномама»
Панянка-селянка
Х/ф «Серцеїдки»
Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
Вiталька
Розсмiши комiка
Супердискотека 90-х
Х/ф «Мiс Березень»
З ночi до ранку

07.00, 19.00, 02.20 Подiї
07.10, 08.30 Т/с «Iнтерни»
10.00 Один за сто годин
11.00 Т/с «В очiкуваннi
кохання»

14.40 Х/ф «Наречена мого
нареченого»

16.30, 19.20 Т/с «Вiдлига»
21.20 Х/ф «Про що мовчать
дiвчата»

23.10 Ювiлейний концерт
I. Аллегрової

01.00 Х/ф «Прощення»
02.40, 04.10 Т/с
«Ментовськi вiйни-7»

05.40 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
09.05, 12.30 Топ-матч
09.25 Чемпiонат Англiї.

Передмова до туру

10.00, 14.45 Футбол News
10.30 Чемпiонат України.

«Iллiчiвець» –
«Ворскла»
12.45 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту. Нiмеччина 2006
13.00, 16.00 Футбол Live
13.55 Live. Чемпiонат
України. «Зоря» –
«Карпати»
16.55 Live. Чемпiонат
України.
«Севастополь» –
«Металург»
19.25 Live. Чемпiонат
Англiї. «Челсi» –
«Тоттенгем»
21.40 Чемпiонат Англiї.
«Вест Бромвiч» – МЮ
00.00 Чемпiонат України.
«Зоря» – «Карпати»

qrjlprfpoojl
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16:00 «ЧУМОВА П’ЯТНИЦЯ»

10.00

11.05
12.00

13.30
15.20
16.55
17.55
18.50
21.00
22.05
22.15
22.25
22.55
23.00
23.40
01.20
02.15
02.25
04.55
05.25

19:40 «ПАРУБОЦЬКА ВЕЧІРКА У ВЕГАСІ»

23:45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

ICTV

ICTV

Як і всі тінейджери, 15-річна Анна
ніяк не може знайти спільну мову
зі своєю матір'ю Тесс. Нескінченні сварки лунають у їхньому домі.
Але стається диво — і якось у
п'ятницю кожна з них прокидається... в тілі іншої!

Ніна одержує звістку про те, що
її дідусь Павло Олексійович Назаров потрапив до лікарні з інфарктом. Дівчина терміново
виїжджає в Старосільськ, щоб
з'ясувати, що сталося з її дідом.

За два дні до свого весілля Даг із
друзями їде в Лас-Вегас на незабутню парубоцьку вечірку. Прокинувшись уранці, ніхто нічого не
зміг згадати. Навіть тигра, якого
вони чомусь знайшли у ванній, а
також шестимісячного малюка...

Двоє суперагентів 70-х років
позаминулого сторіччя рятують
президента США Гранта від лиходія-винахідника Лавлейса,
який оточив себе цілим гаремом
красунь і веде боротьбу за володіння південними штатами.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Х/ф «Тарас

09.00
09.25

16:05 «ТАРИФ «ЩАСЛИВА СІМ’Я»

Шевченко»
Околиця
Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
Урочистостi до 200–
рiччя з дня
народження Тараса
Шевченка
Як ваше здоров'я?
Урочистостi до 200–
рiччя з дня
народження Тараса
Шевченка
Паралiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки
Паралiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки
Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт
Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт
Х/ф «Тарас
Шевченко»
Пiдсумки тижня
Паралiмпiйськi iгри.
Пiдсумки дня
Головний аргумент
Спiває I. Попович
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера бiзнесу. Пiдсумки
Дружина
Пiдсумки тижня
Головний аргумент
Х/ф «Вони йшли на
Схiд»
Секрети успiху
Рояль у кущах

ІНТЕР
1+1
05.40 Х/ф «Москва сльозам 06.15 Х/ф «Королiвство
кривих дзеркал»

не вiрить»

08.10 Школа доктора
08.50
09.30
10.00
11.00
12.05
16.05
18.00
20.00
21.00
22.50

Комаровського
«Городок»
Недiльнi новини
Орел i решка. На краю
свiту
Д/ф «Шевченко. 200
рокiв самотностi»
Х/ф «Пiдмiна за одну
мить»
Х/ф «Тариф
«Щаслива сім'я»
Т/с «Фродя»
Подробицi тижня
Т/с «Фродя»
Х/ф «Люблю 9
Березня»
Катя – успішна
письменниця. У
передчутті романтичної вечері
з чоловіком
Олексієм, Катя
знаходить оксамитову коробочку з перстнем. А
вранці, зайшовши в магазин,
Катя зустрічає
Мішу, своє інститутське кохання.

00.25 Х/ф «Почуй моє
серце»

02.05 Х/ф «Казка про жiнку
i чоловiка»
03.25 Подробицi тижня
04.10 Х/ф «Люблю 9
Березня»

Ледача і боягузлива дівчинка
Оля потрапляє в
Задзеркалля, де
зустрічається з
дівчинкою Яло –
своїм дзеркальним відображенням. Удвох їм
вдається визволити з в’язниці
хлопчика Гурда і
зруйнувати злі
чари кривих
дзеркал.

07.40 Марiччин кiнозал
08.10 М/с «Король-лев.
Тiмон i Пумба»

08.35 М/с «Король-лев.

ICTV
04.35 Факти
04.50 Свiтанок
05.50 Дача
06.40 Т/с «Чужий район-2»
08.20 Так$i
08.45 Космонавти
09.45 Зiрка YouTube
10.50 Козирне життя
11.20 Вам i не снилося!
11.55 Т/с «Лiсник»
18.45 Факти тижня
19.40 Х/ф «Парубоцька
вечiрка у Вегасi»
вечiрка-2. З Вегасу у
Бангкок» Y
23.45 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
01.00 Х/ф «Вiчно молодий»

Тiмон i Пумба»

X

09.00
09.55
10.45
15.55
19.00

21.05
22.15

02.40 Х/ф «Дон Жуан де

Марко» Y
04.10 Т/с «Американський
тато»
05.05 Про-Ziкаве.ua

до побачення!»
Їмо вдома
Т/с «Мамадетектив»
Усе буде смачно!
Караоке на
Майданi
Т/с «Мама-детектив»
Україна має
талант!-6
Битва
екстрасенсiв.
Свої проти чужих
Один за всiх
Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
Світлану всі вважають безнадійною старою дівою. Чоловік сестри знайомить її
зі своїм помічником Кирилом. У
цей час у місто
повертається колишній коханий
Свєти. Він – новий власник ресторану, в якому
вона працює офіціанткою.

1992 рік. Двоє
хлопчаків на покинутому складі
знаходять капсулу із замороженим тілом. Вони
повертають до
життя льотчика,
якого заморозили ще 1939 року.
Тепер пілотові
необхідно знайти
своє місце в сучасному світі.

10.00
10.35
11.40
12.55
14.00
14.15
15.45
19.30
20.15

02.25 Х/ф «Жанна д'Арк»
05.25 Телемагазин

07.00
08.00

21.55 Х/ф «Парубоцька

09.00 Лотерея «ЛОТО-

ЗАБАВА »
ТСН
Свiт навиворiт-5
Чотири весiлля-3
Зiркова хронiка
М/с «Машинi казки»
Мiняю жiнку-6
Х/ф «Манекенниця»
ТСН-Тиждень
Голос країни-4.
Перезавантаження
22.40 Свiтське життя
23.40 Що? Де? Коли?
00.45 Х/ф «Етюди втрьох»

СТБ
05.45 Х/ф «Мерi Поппiнс,

00.05 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
01.45 Нiчний ефiр

НОВИЙ
07.45 Церква Христова
08.00 М/с «Черепашки-

10.05
12.20
14.10
16.00
17.50
20.00
22.00

нiндзя»
Файна Юкрайна
Х/ф «Ненсi Дрю»
Х/ф «Миттєвостi
Нью-Йорка»
Х/ф «Чумова
п'ятниця»
Х/ф «Мiсс
Конгенiальнiсть»
Х/ф «Мiсс
Конгенiальнiсть-2»
Х/ф «Охоронець»

Френк Фармер
стає охоронцем
чорношкірої співачки Рейчел
Меррон, яка постійно отримує
листи з погрозами. Поступово
Рейчел і Френк
зближуються, і
йому вдається
вирахувати замовника підлого
замаху.

00.35
01.45
01.50
02.35
02.40
03.00
03.45
03.50
04.10

Великi почуття
Зона ночi
Загублений рай
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Тягар
мовчання
Марко
Кропивницький
Зона ночi
Обожнювана
Зона ночi

НТН
06.20 Т/с «Сонька Золота
Ручка»

11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
12.50 Таємницi
кримiнального свiту

13.15 Х/ф «Кохання пiд

УКРАЇНА
06.50 Подiї
07.10 Х/ф «Наречена мого
нареченого»

09.00 Ласкаво просимо
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-4»

грифом «цiлком
таємно»
Т/с «Державний
захист-3»
Переломнi 80-тi
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
Х/ф «Цiль номер
один»
Речовий доказ
Випадковий свiдок

16.00 Т/с «Вiдлига»
19.00, 03.00 Подiї тижня
20.00 Пристрастi на паркетi
22.00 Т/с «Iнтерни»
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Цькування» Y
03.45, 05.15 Т/с

ТЕТ
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.35 М/с «Фiксики»
10.55 М/ф «Барбi та три
мушкетери»
12.40 Х/ф «Серцеїдки»
14.55 Панянка-селянка
15.50 Мiй зможе
17.10 Країна У
19.00 Вiталька
21.00 Розсмiши комiка
22.50 Т/с «Секс i мiсто»
00.45 Х/ф «Затягни мене в
пекло»
02.10 Т/с «Реальна кров»
03.30 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
10.00, 14.45, 21.05 Футбол
News
10.20 Мiнi-iсторiї Кубка
свiту
11.45, 20.30 Журнал Лiги
Чемпiонiв
12.15, 02.00 Топ-матч
12.25 Свiт Прем'єр-Лiги
13.00, 16.00 Футбол Live
13.55 Live. Чемпiонат
України. «Говерла» –
«Днiпро»
16.55 Live. Чемпiонат
України. «Шахтар» –
«Таврiя»
19.00 Live. Чемпiонат
Нiмеччини. «Майнц»
– «Герта»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Валенсiя» –
«Атлетик». 2-й тайм
00.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Леванте»

15.30
23.00
00.00
01.45
03.15
04.45

«Ментовськi вiйни-7»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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РЯДКАМИ КОБЗАРЯ

Не гріє сонце на чужині
Не гріє сонце на чужині,
А дома надто вже пекло.
Ìені невесело було
É на нашій славній Україні.
Ніхто любив мене, вітав,
² я хилився ні до кого,
Áлукав собі, молився Áогу
Та люте панство проклинав.
² згадував літа лихії,
Ïогані, давнії літа,
Тойді повісили Õриста,
É тепер не втік би син Ìарії!
Нігде невесело мені,
Та, мабуть, весело й не буде
² на Украй[ні], добрі люде,
Отже таки й на чужині.
Õотілося б... Та й то для того,
Ùоб не робили москалі
Труни із дерева чужого
Або хоч крихотку землі
²з-за Äніпра мого святого
Святії вітри принесли,
Та й більш нічого. Так-то, люде,
Õотілося б. Та що й гадать...
Нащо вже й Áога турбовать,
Коли по-нашому не буде.

Ну що б, здавалося, слова...
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
ßк їх почує!.. Знать, од Áога
² голос той, і ті слова
²дуть меж люди! . . . . . . . . . . .
Ïохилившись,
Не те щоб дуже зажурившись,
А так на палубі стояв

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

² сторч на море поглядав,
Ìов на ²уду... ²з туману,
ßк кажуть, стала виглядать
×ервонолицяя Äіана...
А я вже думав спать лягать
Та й став, щоб трохи подивиться
На круглолицю молодицю,
×и теє... дівчину!.. Ìатрос,
Таки земляк наш з Островної,
На вахті стоя,
Æурився сам собі чогось,
Та й заспівав, — звичайне, тихо,
Ùоб капітан не чув, бо з лиха
ßкийсь лихий, хоч і земляк.
Співа матрос, як той козак.
Ùо в наймах виріс сиротою,
²де служити в москалі!..
Äавно, давно колись
ß чув, як, стоя під вербою,
Тихенько дівчина співала,
² жаль мені, малому, стало
Того сірому-сироту,
Ùо він утомився,
На тин похилився,
Ëюде кажуть і говорять:
Ìабуть, він упився.
² я заплакав, жаль малому
Áуло сіроми-сироти.
...
×ого ж тепер заплакав ти?
×ого тепер тобі, старому,
У цій неволі стало жаль —
Ùо світ зав’язаний, закритий!
Ùо сам єси тепер москаль,
Ùо серце порване, побите,
² що хороше-дороге
Áуло в йому, то розлилося,
Ùо ось як жити довелося, —
×и так, лебедику?! — Åге...

Командування та персонал Котовського
прикордонного загону щиро вітають з
Днем народження іменинників березня:
підполковника Діану КОНДРАТЮК; майорів
– Степана СТЕЦЮКА, Ігоря БЕЗЧЕСНЮКА;
капітанів – Андрія МАЦЕВИЧА, Дмитра
СУТІНА, Олексія ЛАПКА, Сергія ГОРБАТЮКА;
старших лейтенантів – Івана ЯРОЩУКА,
Сергія РУЗЯ; лейтенантів – Івана МЕТЕНЬКА,
Мирослава КОРНІЙЧУКА, Івана БУХАЛА,
Артура СТОЯНА та Василя КОВАЛИШИНА!
Зичимо міцного здоров’я на довгі роки, гарного
настрою, сімейного тепла та затишку! Щоб Ви
завжди відчували надійну підтримку рідних
і друзів, а серце зігрівало тепло людської
вдячності за всі добрі справи, зроблені Вами на
ниві правоохоронної діяльності!
Вітаємо іменинників відділів прикордонної
служби «Рава-Руська» та «Пархоменкове», які
народилися у березні: майора БЕЛЬСЬКОГО
Олександра Володимировича; капітанів
– ШЕВКОПЛЯСА Максима Анатолійовича
та МАЦЕЛКА Олександра Сергійовича;
старших прапорщиків – НАУМЧУКА
Ростислава Ілліча та ЛУГОВОГО Ярослава
Івановича; прапорщиків –

ШЕВЧУК-МАЗЯР Тетяну Зиновіївну,
КРАВЧУКА Віталія Миколайовича,
КАВЮКА Віталія Миколайовича, МАГОНЯ
Романа Мироновича та СЛІСАРУК Олега
Миколайовича; старшин – ВИННИЦЬКОГО
Михайла Івановича, ВАТУТІНА Євгена
Олександровича й ТАЗЮК Ірину
Вікторовну; старших сержантів – ПАСКА
Олега Зіновійовича, МАЙКУТА Юрія
Ярославовича, ЗАДОЛИННОГО Юрія
Степановича, БІРУК Ірину Степанівну
та ХОМЮКА Василя Володимировича;
сержантів – КІЩУКА Олександра
Дмитровича, НЕСТЕРА Назарія
Володимировича, ГРЕНЯ Володимира
Євгеновича, ШЕВЧУКА Станіслава
Івановича та МАТВІЙЧУКА Олександра
Олександровича; молодшого сержанта
МОХНЮКА Віктора Володимировича,
старшого солдата ПОДОЛЮК Тетяну
Миколаївну, солдата СЕЛЕЩУК Олену
Василівну; працівників – ШАНДАЛКА
Руслана Миколайовича, ШАНДАЛКО Софію
Йосипівну та КОМАРНИЦЬКОГО Василя
Васильовича! Бажаємо міцного здоров’я,
наснаги, особистого щастя та родинного
благополуччя!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 30.01.2014 року №50-ос
по Західному регіональному
управлінню ДПСУ
полковник медичної служби
підполковнику медичної служби ТОРОПОВУ
Олександру Володимировичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору ДУБНИЦЬКОМУ Віталію Івановичу
майору ЛОЗІНСЬКОМУ Сергію
Миколайовичу

від 7.02.2014 року №67-ос
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику ГРАХОВУ Володимиру
Альбертовичу
від 10.02.2014 року №70-ос
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору КОРЖИКУ Володимиру Олександровичу
Управління кадрів ДПСУ

ЗНАЙ НАШИХ!

У складі олімпійської двадцятки
На сочинському стадіоні «Фішт» офіційно
завершилися XXII зимові Олімпійські ігри. Спортивні
баталії тривали 16 днів, у них взяло участь близько
2900 спортсменів. Відтак усі 98 комплектів медалей
розіграно, всі вершини взято й нові олімпійські
рекорди встановлено.
Андрій КУЧЕРОВ,
Максим СІБУРОВ

Спортсмени з 88 країн світу демонстрували свої вміння
на межі можливостей. Комусь
вдалося здобути омріяні медалі, комусь – ні, та крізь горнило
олімпійської боротьби пройшли
всі. Нагороди Олімпіади–2014
мають у активі 26 країн, а Україна увійшла у топ-20 головних
призерів ігор.
Нелегко на цій Олімпіаді
було українським спортсменам
– конкуренція була надзвичайно
високою. Та все ж вони довели:
в Україні є зимові види спорту!
Особливими для кожного українця стали змагання з біатлону, адже
саме в цьому виді спорту здобуто
дві нагороди – золото й бронзу.
Уже в першому змаганні серед жінок – спринтерській гонці
– бронзову медаль виборола біатлоністка Віта Семеренко. Вона
фінішувала третьою, всього на 21
секунду пізніше, ніж переможниця цієї гонки Анастасія Кузьміна зі Словаччини.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

Золоту нагороду ХХІІ зимових Олімпійських ігор в біатлоні
в естафетних змаганнях здобули
Віта Семеренко, Þлія Джима,
Валентина Семеренко та Олена
Підгрушна. Наші спортсменки
були на трасі лідерами з самого
початку змагання і протрималися першими до фінішу. Найближчі переслідувачки українок
– збірна Росії – фінішували за
26,4 секунди. Бронзові нагороди
в жіночій естафеті здобули Фанні
Хурн, Тіріл Екхофф, Анн Крістін
Флатланн і Тура Бергер з Норвегії.
Перемога біатлоністок в естафеті – це було щось неймовірне!
Недарма президент Міжнародного Олімпійського Комітету
Томас Бах назвав це досягнення
одним із найвидатніших моментів зимових Олімпійських ігор в
Сочі, підкресливши, що це стало
могутнім, важливим символом
єдності під час непростих часів в
Україні.
«За пару днів до тріумфального старту ми з президентом
Федерації біатлону Володимиром Бринзаком зустрічалися з
дівчатами. Дружньо поспілку-
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вались, обговорили спортивні
та психологічні нюанси, я поділився власним досвідом зі спортивної кар'єри. Тоді я сказав дівчатам: «Це буде ваш день! Вірте в
свої сили, ви все вмієте!» І приємно, що на прес-конференції
після перемоги Олена Підгрушна сказала, що на останньому
колі у вкрай непростій боротьбі
ці слова додали їй сил для перемоги. Пишаюся нашими біатлоністками!», – наголосив головний олімпієць країни Сергій
Бубка.
Він відзначив цілу низку високих результатів наших спортсменів, які потрапляли в десятку
найкращих у змаганнях з біатлону, фристайлу та фігурного катання. Він також підкреслив, що
для 24 з 43 українських олімпій-
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ців Ігри в Сочі стали дебютними
в кар'єрі, що є гарним досвідом і
перспективою на майбутнє.
«Звичайно, нам було дуже
непросто виступати, адже ми
переживали разом з країною непрості часи, хвилювалися за наших рідних, близьких і співвітчизників. Хвилина мовчання під
час загальних командних зборів і
прес-конференції наших біатлоністок, чорні жалобні стрічки на
державних прапорах в Олімпійських селищах та під час участі
команди в церемонії закриття,
спільні заяви та інтерв'ю в масмедіа – ми весь час були нероздільно пов'язані з тим, що відбувається у нас в рідній країні.
Свої перемоги ми присвятили
всьому українському народу. Ми
пишаємось тим, що прослави-

ли Україну і на честь перемог
наших олімпійців на світовому
спортивному форумі піднімався
державний прапор та лунав гімн
України. Щиро вірю, що олімпійські здобутки стануть гарним
знаком для подальшого процвітання нашої країни», – наголосив Сергій Бубка.
Варто нагадати, що перше
місце у медальному заліку Олімпіади–2014 посіла збірна Росії.
Російські спортсмени на домашніх аренах вибороли 33 медалі: 13
золотих, 11 срібних та 9 бронзових.
На другій позиції з 26 медалями розташувалася команда
Норвегії. В активі національної
збірної цієї країни 11 золотих, 5
срібних та 10 бронзових нагород.
Третьою за кількістю медалей
стала Канада. Олімпійцям з цієї
країни вдалося здобути по 10 золотих та срібних медалей і ще 5
бронзових.
Рекордсменом за кількістю
олімпійських медалей стала нідерландська ковзанярка Ірен
Вюст – вона виборола дві золоті
й три срібних нагороди. За кількістю нагород найвищого ґатунку всіх перевершив російський
шорт-трекіст Віктор Ан. Спортсменові вдалося здобути 3 золоті
та одну бронзову нагороду. По
три золота сочинської Олімпіади
вибороли білоруська біатлоністка Дар’я Домрачева та норвезька
лижниця Маріт Бьорген.
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