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Дорогі жінки!
Від імені Колегії Державної прикордонної служби України, усіх чоловіківприкордонників та себе особисто щиро і
сердечно вітаю вас із прекрасним весняним
святом – Міжнародним жіночим днем 8 березня!
Сьогодні ми висловлюємо вдячність і
любов прекрасній половині людства – вам,
дорогі жінки. Саме ви наповнюєте наше
життя глибоким змістом, робите нас сильнішими, а навколишній світ – гармонійнішим
і добрішим. Все, що роблять в житті чоловіки, – заради вас, заради вашого щасливого
життя!

Водночас ви завжди поруч із нами у буденних справах і святах, у турботах і радощах.
Особливу долю мають жінки, які пов’язали
своє життя з прикордонною службою, повною
мірою розділили з чоловіками цей непростий
шлях.
Я висловлюю слова глибокої поваги і
вдячності усім жінкам-військовослужбовцям
і службовцям, які несуть нелегку прикордонну службу, своєю невтомною працею
роблять все для надійної охорони державного кордону.
Щирі слова вдячності хочу висловити
матерям, дружинам військовослужбовцівприкордонників, які теплом своїх сердець
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зігрівають синів, чоловіків підтримують їх морально та допомагають долати труднощі.
У це світле свято бажаю вам, дорогі наші
жінки, щастя, краси і любові, здоров’я й благополуччя, миру та злагоди у ваших сім’ях.
Нехай завжди буде радісним сміх ваших дітей і онуків! Нехай усміхається вам доля і здійснюються всі мрії! Нехай вашими супутниками у житті будуть віра, надія і любов!
Зі святом вас, дорогі жінки!
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Голова Держприкордонслужби України
генерал армії України
М.М. ЛИТВИН
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Майстер-клас від «пекельного» шефа

Тим, хто слідкує за
популярними шоу на
телебаченні, добре відома
програма «Пекельна кухня».
Її ведучого, відомого
ресторатора і шеф-повара
Арама МНАЦАКАНОВА,
українці знають за його
надзвичайно вимогливе
ставлення до кулінарних
творінь. І ось славнозвісний
«пекельний шеф» у переддень
8 Березня вирішив провести
для прикордонних поварів
майстер-клас із приготування
смачної страви з тих
інгредієнтів, які можна
знайти в кожному
прикордонному
підрозділі.
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ТЕХНІКА ПОЗА ЗАКОНОМ

Мелодії кохання
Юлії Антипенко

Ринок чужих секретів
Мабуть, чужі таємниці цікаві. Хтось підглядає у
вікна, інший – полюбляє підслухати сторонні розмови в
маршрутці або в черзі. Від втручання в особисті справи не
захищений ніхто. Проте одна справа, якщо цей інтерес
невинний, а інша – коли йдеться про шпигунство або збір
компромату. Причому технічних засобів для цього існує
чимало. На вигляд звичайна авторучка або комп’ютерна
«мишка» може містити секретну начинку для негласного
отримання інформації...

Не один глядач згадував хвилюючі емоції свого першого
кохання під звуки композиції «Мелодія кохання»
у виконанні солістки Академічного ансамблю
пісні і танцю ДПСУ Юлії АНТИПЕНКО. Отож,
напередодні Міжнародного жіночого дня «ПУ»
спілкувався з цією надзвичайно харизматичною
стор.
артисткою і просто чарівною жінкою.
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НОВИНИ

n «Пульс»

запрацював
на митниці
Міндоходів здійснило
ребрендинг інтерактивного
сервісу «Пульс податкової»,
який відтепер приймає
звернення представників
бізнесу не тільки з податкових,
а й із митних питань. Завдяки
оновленому «Пульсу» суб’єкти
зовнішньоекономічної
діяльності мають можливість
повідомити про неправомірні дії
або бездіяльність співробітників
Міністерства доходів та
зборів керівництво відомства
й оперативно вирішити
суперечливі питання, що
виникають під час здійснення
митного контролю та митного
оформлення. Сервіс «Пульс
податкової» запроваджено у
січні 2012 року. З цього часу
«Пульс» зарекомендував
себе не лише як ефективний
сервіс, а й як повноцінний
консультаційний центр. Номер
цілодобової телефонної лінії
оновленого сервісу «Пульс»
Міністерства доходів та зборів:
(044) 284-00-07.

Школам спортзали,
чемпіонам – лаври
Минулого тижня Президент України підписав Указ,
згідно з яким утворено Міністерство молоді та
спорту України. Практично одразу на новостворене
міністерство наче з рогу достатку посипалися важливі
завдання, покликані підняти здоров’я нації й дати
стимул для професійних занять спортом.
Олег БОЙКО

Зокрема, на засіданні Уряду
розглядався проект Загальнодержавної соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки.
За словами Премєр-міністра
України Миколи АЗАРОВА, ця
програма передбачає як заходи
із розвитку спорту вищих досягнень, так і масового спорту.
Це особливо важливо з огляду
на те, що Глава Держави оголосив низку соціальних ініціатив,
серед яких були і питання попу-

ляризації серед молоді спорту та
здорового способу життя.
Також під час засідання Уряду Микола АЗАРОВ згадав про
низку недавніх значних досягнень українських спортсменів
у світових та континентальних
першостях. Водночас він доручив міністру молоді і спорту взяти під особистий контроль вчасну та повну виплату всім нашим
видатним спортсменам і тренерам належних їм винагород,
стипендій Президента України
та інших виплат.
«Наші лідери спорту, які демонструють чудовий приклад всій
молоді, мають відчувати, що дер-

Військо на порозі реформ
Проектом Державної комплексної програми реформування і розвитку
Збройних Сил України на період до 2017 року передбачено масштабну
реформу вітчизняного війська. Перехід Збройних Сил України на нову
структуру відбуватиметься максимально безболісно, зі збереженням
кращих кадрів і суттєвим підвищенням престижу військової служби. На
цьому наголосив перший заступник міністра оборони України Олександр
ОЛІЙНИК під час прес-конференції в Будинку Уряду.

n На Волині
буде Центр
матері та дитини

Волинська ОДА

n Створено

об’єднання
«Сестри Марії»
На Всеукраїнському форумі
жінок України, який відбувся
в Житомирі, оголошено про
створення Всеукраїнського
об’єднання «Сестри Марії».
Як зазначила ініціаторка
створення цієї організації
радник Президента України
Ганна ГЕРМАН, це має бути
неполітичний жіночий рух, який
об’єднає всі жіночі організації
України. Єдина потужна
громадська організація матиме
за мету підтримку жінки-матері
у змаганні за майбутнє її дітей.
«Сестри Марії» прийматимуть
до своїх лав усіх жінок, які
хочуть приєднатися до творення
покрову добра і благодаті для
України та кожної української
родини», – пояснила Ганна
ГЕРМАН.
www.zhitomir-region.gov.ua

щодо повернення у кожен навчальний заклад спортивних залів і майданчиків. Глава Уряду
доручив Мінрегіону, новоствореному Міністерству молоді і спорту разом з Міносвіти і регіональними адміністраціями протягом
місяця здійснити інвентаризацію навчальних закладів, де немає спортивних споруд і скласти
програму будівництва або реконструкції й відновлення та визначити ресурси на її виконання. n

ЗБРОЙНІ СИЛИ

Прес-служба
Міндоходів і зборів

Кошти на ці цілі передбачено
в рамках нових соціальних
ініціатив Президента України.
У цьому закладі перебуватимуть
жінки, які опинилися у
складних життєвих ситуаціях,
починаючи від 6 місяця
вагітності і до досягнення
дитиною півторарічного віку.
Робота спеціалістів центру буде
спрямована на те, щоб мати і
маля залишилися разом. Також
буде максимальна допомога у
вирішенні побутових негараздів.
Майбутній Центр матері та
дитини на Волині – один з
чотирьох, які фінансуватимуться з держбюджету. Він
працюватиме в Ківерцівському
районі.

жава не тільки пишається ними,
а й належно підтримує матеріально», – сказав Прем’єр-міністр.
Також урядовці переймалися фізичним розвитком дітей, з
яких мають виростати здорові
люди і майбутні спортсмени зі
світовими іменами. Щоб таке
завтра було реальним, слід дбати
сьогодні. Микола АЗАРОВ висловив переконання, що уже до
2014 року можна виконати поставлене Президентом завдання

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Сьогодні в Міністерстві оборони опрацьовано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо
соціального захисту військовослужбовців,
які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України”.
Документом передбачається посилити соціальний захист цієї категорії військово
службовців. Зокрема, пропонується особам,
яким на момент звільнення виповнилося 45
років, зменшити необхідну вислугу років
з 20 до 15 з виплатою пенсії у розмірі 40%
грошового забезпечення. Крім того, військовослужбовцям, звільненим у зв’язку з
організаційними заходами, передбачено виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50% місячного грошового забезпечення
за кожний повний календарний рік служби.
– У такий спосіб ми забезпечимо, щоб
перехід Збройних Сил України на нову
структуру відбувався максимально безболіс-

но, зі збереженням позитивного моральнопсихологічного стану серед військово
службовців і кращих кадрів для війська,
– зазначив Олександр ОЛІЙНИК.
Особлива увага у стратегічних державних
документах в сфері оборони звертається на
підняття престижу військової служби. Це нерозривно зв’язано з підвищенням соціального статусу захисників Вітчизни. Сьогодні
в Міністерстві оборони України ця робота
здійснюється шляхом збільшення грошового забезпечення військовослужбовців та
забезпечення їх житлом. Щодо останнього:
перший заступник міністра оборони Укра
їни наголосив, що в оборонному відомстві
розробляється механізм вирішення житлової проблеми військовослужбовців шляхом
використання земель оборони. Проте його
впровадження потребує, в тому числі, внесення змін до законодавства України.
– Опрацьовується перелік земельних ділянок військових містечок, забудова яких
дасть можливість отримати житло без залучення додаткових коштів з державного бюджету. Планується на законодавчому рівні

врегулювати механізм реалізації нерухомого
військового майна разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване, – повідомив посадовець. – Все майно реалізовуватиметься чесно і прозоро, через продаж
на публічних аукціонах. Кошти від реалізації
будуть спрямовані на фінансування програм
реформування та розвитку Збройних Сил
України, будівництво та придбання житла, виплату військовослужбовцям грошової
компенсації за неотримане житло, вирішення інших соціальних проблем.
Крім того, в Міноборони опрацьовується
програма реформування військової освіти.
Вона передбачає, насамперед, приведення у
відповідність до потреб Збройних Сил кількість військових професіоналів, яких необхідно готувати у вищих навчальних закладах.
– Ми повернемося до практики, коли
протягом чотирьох років слухачі готувалися
і проходили навчання у статусі «студент», а
далі ті, хто виявив бажання пов’язати життя
зі службою у Збройних Силах, переходили
на форму навчання «курсант», – наголосив
Олександр ОЛІЙНИК.
n

ВОДІЮ НА ЗАМІТКУ

Пропусти «швидку»:
лікарі рятують життя!
Профілактичні заходи «Увага! Спецсигнал!» тривали
в Україні з 5 по 7 березня. Упродовж трьох днів ДАІ
перевіряла, як водії надають перевагу в русі автомобілям
із ввімкненими спецсигналами.
соби з включеними проблисковиЮрій ЗАНОЗ
ми маячками, оперативні служби
часто не можуть вчасно дістатися
місця призначення.
Переважна більшість профіКрім того, працівники ДАІ
лактичних заходів проводилася в провели обстеження ділянок
містах з великими транспортними вулично-дорожньої мережі, що
потоками. Адже саме тут, через те, прилягають до території медичщо водії в порушення всіх вимог них закладів. При виявленні
не пропускають транспортні за- незадовільного стану проїзної

частини керівники дорожньокомунальних організацій отримували приписи на усунення
недоліків. Також Державтоінспекція обговорила з керівниками управлінь охорони здоров’я
можливість корегування маршрутів руху автомобілів швидкої
з урахуванням особливостей
вулично-дорожньої мережі.

Водіям варто пам’ятати: відповідно до законодавства України право на перевагу в русі
мають автомобілі з включеними спеціальними сигналами
швидкої медичної допомоги,
аварійно-рятувальних
служб,
пожежної охорони, міліції, військової автомобільної інспекції,
служби інкасації тощо. Обладнання оперативних авто спецсигналами – не чиясь примха,
а життєва необхідність. Там, де
чекають на виклик «швидку»,
міліцію або пожежну охорону,
рахунок іноді йде на хвилини.
Тож байдужість й зневага до чужої біди може мати фатальні наслідки. А завтра «швидка» може
не встигнути до вас…
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Стратегічне завдання – спільний контроль

n Навантажувач

Одним із пріоритетних напрямів роботи відомства нині є запровадження
спільного контролю на державному кордоні. Така практика вже
ефективно діє на українсько-польському рубежі. На черзі – кордон із
Російською Федерацією. На цьому наголосив перший заступник Голови
Держприкордонслужби України – директор Департаменту охорони
державного кордону генерал-полковник Павло ШИШОЛІН під час робочої
поїздки до органів охорони кордону Східного регіонального управління ДПСУ.

Із Польщі до пункту пропуску
«Ягодин» прибув вантажний
«МАН» з сільськогосподарським
навантажувачем та додатковим
навісним обладнанням на
причепі. Прикордонники
запідозріли, що під перевернутим
ковшем щось приховано. Проте
водій-поляк запевняв, що це
не так. Коли ж ковш підняли за
допомогою крана, далекобійник
заговорив по-іншому, мовляв,
був відсутній при завантаженні...
Виявилося, ковш приховував 81
запчастину до сільгосптехніки,
загальна вартість яких більш як
115 тисяч гривень.

Мирон СИДОР

– Зараз ми завершуємо, згідно з дорученням Президентів України та Російської
Федерації, підготовку пакета документів
для того, щоб розпочати спільний контроль
на кордоні не лише як експеримент, що передбачався в пункті пропуску «Куйбишево – Дьяково», а вже як практичну роботу
з подальшим розповсюдженням на інші
пункти. Я хотів би, щоб ми в цьому році
вже запустили систему спільного контролю
на українсько-російському кордоні, – зауважив Павло ШИШОЛІН. – Зокрема, ми
готові вже сьогодні організувати спільний
контроль. Нормативна база фактично вже є,
залишилося погодити її з російською стороною. На жаль, російські колеги мають свої

внутрішні проблеми між усіма контрольними органами щодо консолідації позиції. А це
дещо стримує.
Також
генерал-полковник
Павло
ШИШОЛІН звернув увагу на якісну підготовку органів охорони кордону Східного
регіонального управління до літнього туристичного сезону, зокрема на застосуванні інноваційних підходів, що використовувалися
під час Євро-2012. По-перше, це – поперед
нє інформування про кількість пасажирів
під час колективних поїздок через кордон у
період туристичного сезону чи регулярних
рейсових автобусів. Наприклад, автобус знаходиться на російській стороні. Якщо російські колеги оперативно передадуть поперед
ню інформацію про кількість пасажирів та
їхні списки для опрацювання нашим прикордонникам, це дозволить вдвічі скоротити
час оформлення на кордоні.

Черговий важливий крок – активізація
видачі RFID-карток. Необхідно переконувати людей купувати електронні картки для
прискореного паспортного контролю. Адже
вони вдвічі скорочують час оформлення. Для
прикладу: якщо людина вже один раз перетнула кордон за цією карткою, в базі даних
вся інформація про цю особу збереглася.
Отже, наступного разу проводитиметься коротка ідентифікація, і подорожуючий за лічені секунди проходить паспортний контроль.
Крім того, відомство нарощуватиме кількість технічних засобів, які дозволяють здійснювати контроль без виходу людини із транспортного засобу. Така апаратура в Держ
прикордонслужбі вже є. Зараз іде робота над
відповідним програмним продуктом.
n

УКРАЇНА – ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Враховуючи інтереси сторін
У Києві відбулася зустріч
директора Міжнародноправового департаменту АДПСУ
генерал-лейтенанта Олександра
МЕЛЬНИКОВА та директора
Департаменту Європейського й
Середземноморського регіону
Агентства з питань кордонів
Великої Британії Брайяна
РЕДФОРДА. Це перший візит
прикордонників Туманного
Альбіону до України.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Олександр МЕЛЬНИКОВ та Брайян
РЕДФОРД обговорили можливості реалізації практичних заходів співпраці України та
Великої Британії з питань охорони кордону,
враховуючи спільні інтереси двох держав.
Зокрема, йшлося про шляхи співробітни-

цтва у сфері протидії незаконній міграції,
удосконалення механізмів взаємодії під час
прийому-передачі затриманих осіб, виявлення викрадених транспортних засобів,
реалізації міжнародних проектів і програм, а
також у питаннях боротьби з транскордонною злочинністю, контрабандою зброї і торгівлею людьми тощо.
Крім того, сторони наголосили на необхідності обміну оперативною інформацією й

досвідом щодо протидії протиправній діяльності на державному кордоні.
Фінальним акордом зустрічі стало рішення щодо започаткування процесу підготовки проекту угоди між прикордонними
відомствами України та Великої Британії про співробітництво з прикордонних
питань.
У рамках даного візиту британські колеги також мали змогу більш предметно
ознайомитися з діяльністю українського
прикордонного відомства. Зокрема, вони
відвідали пункт пропуску «Нові Яриловичі» на українсько-білоруському кордоні, де
побачили його інфраструктуру та порядок
функціонування. Наступним підрозділом,
куди відправилися делегати, став міжнародний аеропорт «Бориспіль». Детальніше
вони ознайомилися із сучасним терміналом «D», де їм продемонстрували порядок
здійснення прикордонного контролю. На
завершення сторони обговорили питання налагодження безпосередніх контактів між прикордонниками, які виконують
свої обов’язки в аеропортах «Бориспіль» та
«Хітроу».
n

ЗБОРИ

Удосконалення навиків льотного складу
На базі Харківської авіаційної ескадрильї
відбулися збори керівного складу авіації
Держприкордонслужби України та конференція із
забезпечення безаварійної льотної роботи.

Василь КАКАДІЙ

Відкриваючи захід, перший
заступник Голови Державної
прикордонної служби України –
директор Департаменту охорони державного кордону генерал
полковник Павло ШИШОЛІН
підкреслив, що основною його
метою є відпрацювання єдиного
розуміння ролі та місця посадових осіб у забезпеченні безпеки
польотів і відпрацювання рекомендацій по покращенню стану
безпеки польотів в авіації Державної прикордонної служби
України.

Під час зборів військово
службовці Харківської та Одеської авіаційних ескадрилій і фахівці авіаційного управління
АДПСУ проаналізували стан
безпеки польотів у Держприкордонслужбі України та авіаційні
події й серйозні інциденти, які
мали місце за останні 20 років.
Також детально було розглянуто
основні недоліки в організації і
проведенні льотної роботи, попередження випадків порушень
польотних завдань, моральнопсихологічне забезпечення особового складу, а також низку інших питань. Крім того, авіатори
обговорили пропозиції щодо
постановки завдання команди-

розвантажили

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

n Назад за ґрати
Орієнтування на в’язня,
який втік із Торезької колонії,
надійшло днями у Донецький
загін. Невдовзі «бігун» з’явився
у прикордонні. Спільний
з дільничним міліції наряд
відділу прикордонної служби
«Амвросіївка» перепинив утікача
за 3 кілометри від лінії держрубежу
на околиці села Шевченко
Старобешівського району. Після
складання необхідних документів
30-річного чоловіка повернули
назад у колонію.
Едуард НІКІТЕНКО

n Потяг-

гвинтокрил
Широкий асортимент
контрабандних товарів відкрився
прикордонникам, які оформляли
потяг «Київ–Москва». Два
вагони прибули з депо на
початкову станцію нашпиговані
різноманітними девайсами,
запчастинами, одягом і
медикаментами. Прикордонники
завчасно дізналися про
можливе порушення, тому
ретельно поставилися до
перевірки рухомого складу. В
конструктивних порожнинах
вагонів оглядова група знайшла
28 запчастин, які найімовірніше
є деталями вертольотів,
44 мобільні телефони, 4
планшетних комп’ютери, 6
спортивних костюмів, 4 наручні
годинники та велику кількість
ліків. Контрабанду вилучили і
передали в митницю.
Мар’яна МАРКОВИЧ

n Конопляний
гербарій

ром на польоти льотному складу
і групі керівництва польотами,
вказівки щодо відрядження екіпажу в оперативне підпорядкування та інші.
Окрім того, перед учасниками збору стояли завдання щодо
виконання практичних польотів у
денний і нічний час. Навчально-

тренувальні польоти виконувалися на літаку Diamond DA42
та вертольоті МІ-9. Основними
завданнями польотів стало виконання чергових перевірок, перенавчання на новий тип техніки,
виконання польотів з метою збереження та удосконалення навиків льотного складу.
n

Близько 5 кілограмів
марихуани виявили
правоохоронці в селі Олексіївка
на Сумщині. Співробітники
прикордонної служби та МВС
отримали інформацію про
зберігання трьома українцями та
можливу контрабанду дурмантрави. На обійсті «наркодилерів»
міжвідомча група за допомогою
службового собаки знайшла
розфасоване у сірникові коробки
та скляні банки зілля, а також
20 сушених кущів і банку з
насінням конопель. Знахідку
вилучили, від результатів її
експертизи залежатиме доля
затриманих чоловіків.
Роман ТКАЧ
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Мелодії кохання Юлії Антипенко
Мабуть, немає прикордонника, якого б залишили байдужим яскраві,
енергійні, драматичні, але завжди такі щирі виступи Академічного ансамблю
пісні і танцю Держприкордонслужби України. Не один глядач згадував
хвилюючі емоції свого першого кохання під звуки композиції «Мелодія
кохання» у виконанні Юлії АНТИПЕНКО. Отож, напередодні Міжнародного
жіночого дня «ПУ» спілкується із однією з найяскравіших вокалісток
колективу, надзвичайно харизматичною артисткою і просто чарівною
жінкою – солісткою відомчого ансамблю, лауреатом всеукраїнських і
міжнародних конкурсів, володаркою гран-прі фестивалю сучасного романсу
«Осіннє рандеву» Юлією АНТИПЕНКО.

Спілкувалася
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото з архіву
Юлії АНТИПЕНКО

– Юліє, коли Ви зрозуміли, що
хочете присвятити своє життя
сцені?
– Чесно кажучи, скільки я
себе пам’ятаю, стільки й займаюся співом. Спочатку це було
звичайне захоплення, але зовсім
скоро я зрозуміла, що це і є справа мого життя. І зараз, коли пройшло трохи часу, я просто переконалася, що обрала правильну
стезю, адже займаюся улюбленою справою і, що ще важливіше, отримую від цього неймовірне задоволення.
– Природно, що одного лише
таланту і любові до співу недостатньо, аби стати дійсно хорошим вокалістом…
– Безумовно. Коли настав
час обирати собі професію, я
вже твердо вирішила, ким бачу
себе в майбутньому. Відтак почала замислюватися про здобуття відповідної освіти. Я вступила до Чернігівського музичного
училища імені Льва Ревуцького,
де опановувала спеціальність
«диригент-хоровик». Згодом я
стала студенткою Київського національного університету культури і мистецтв. Тут навчалася
за спеціальністю «естрадний вокал».
– Отож, набравшись як слід
теоретичних знань, Ви вирішуєте
стати членом прикордонного ансамблю?
– Я б не сказала, що все було
саме так. Власне, дізналася я про
такий колектив зовсім випадково. Сталося це на фестивалі сучасного романсу «Осіннє рандеву», який проходив у Миргороді.
Справа в тому, що однією з членів журі була солістка ансамблю,
заслужена артистка України Ніна
МИРВОДА. Саме вона й запропонувала мені прийти на прослуховування.
– Наскільки я розумію, пройшло воно успішно…
– Це з якого боку глянути.
Ні, саме прослуховування для
мене було дійсно успішним.
Проте постійні гастролі я аж
ніяк не мала змоги поєднувати з навчанням (на той час я
все ще була студенткою). Тому
наші шляхи трішки розійшлися.
Але одразу по закінченні вишу,
я знову прийшла до ансамблю,
щоб нагадати про себе. І за деякий час, завдяки своїй наполегливості, я вже була не просто
Юлією АНТИПЕНКО, а солісткою Академічного ансамблю
пісні й танцю Дежприкордонслужби України.

– Наполегливість – одна із рис
характеру, притаманних багатьом успішним людям. Які ще свої
риси Ви можете виокремити?
– Як би це дивно не звучало,
але я ніколи не буваю повністю
задоволена собою. Зокрема, й
своєю роботою на сцені. Коли
прослуховую власні записи, то
завжди виникає думка «А могло
бути ще краще». Інколи це дуже
заважає, адже я сама себе як-то
кажуть «з’їдаю зсередини». Проте саме це й змушує мене постійно рухатися вперед, прагнути до
кращого і ніколи не зупинятися
на досягнутому.

– Юліє, хто з відомих виконавців є вашим кумиром?
– Із зарубіжних співаків мені
до вподоби Тіна Тьорнер, молода британка Адель, Бейонсе та
Крістіна Агілера. А от серед віт
чизняних виконавців люблю слухати Джамалу, Ані Лорак, Злату
Огнєвич, Тіну Кароль.
– Якщо я не помиляюся, не
так давно Ви брали участь в одному з популярних реаліті-шоу?
– Не помиляєтесь. Є в моїй біографії й така сторінка. Я спробувала себе в телепроекті «Х-фактор».
– Розкажіть, будь ласка, як у
Вас виникла така ідея?
– Я ніколи не уявляла себе
учасником подібного шоу. Завжди сприймала його доволі
скептично. Але одного дня наш
художній керівник Геннадій
СИНЄОК взяв з мене слово, що
при нагоді я спробую свої сили
ще й на такому поприщі. Нагода не змусила себе довго чекати.
Відбіркові тури я пройшла доволі
спокійно. А ось до прямих ефірів,
на жаль, потрапити не вдалося.
– Як Ви вважаєте, чому?
– Для телебачення такого
роду проекти – це просто вдало

змонтовані кадри, які показують
інтригу, скандал, конфлікт. Це –
гра на людських емоціях і почуттях, не більше. Погодьтеся, що
такий хід є доволі ефективним,
адже перед екранами телевізорів
збирається чимала аудиторія. А
я людина не така. Не моє це –
влаштовувати «показуху» заради
того, щоб привернути до себе
увагу. Ще перебуваючи на проекті, я постійно переймалася тим,
що «Х-фактор» можуть переглядати мої колишні викладачі,
рідні, друзі, колеги. Мені просто
хотілося, щоб їм було за мене, як
мінімум, не соромно.

– Ось «Х-фактор» уже в минулому. Що він для Вас означав?
– Насправді для мене це був
надзвичайно хороший досвід,
як життєвий, так і професійний. «Х-фактор» змусив мене
активізувати свій «внутрішній
стержень». Завдяки цьому проекту, я зрозуміла, що набагато
сильніша, аніж думала про себе
раніше.
– Постійні гастролі, тренування... А на що Ви витрачаєте
вільний від репетицій час?
– Ну, окрім роботи в ансамблі
я ще також працюю в Київському торговельно-економічному
училищі Київського національного торговельного університету.
Я займаюся з ансамблем, членами якого є юнаки і дівчата віком
від 16 до 19 років. Ви навіть не
уявляєте, як це для мене цікаво.
Адже одна справа співати на сцені, а зовсім інша – навчити цього
іншого. Хотілося б сказати, що
в нас дуже талановита, цікава і
перспективна молодь.
– А яким хобі Ви захоплюєтеся?
– Моє захоплення Вам може
видатися доволі незвичним. Мені
надзвичайно подобаються как-

туси. Я не пропускаю жодної виставки цих рослин. Це неймовірне видовище. Я можу годинами
милуватися ними і мені не набридне.
– Чому саме кактуси?
– Дивлячись на них, ніяк не
можу збагнути, як така колюча рослинка нехай раз у рік, але
зацвітає квіткою іноді більших
розмірів, аніж вона сама, та ще
й такою красивою! Взагалі вони
чимось нагадують мені й людей.
Іноді, не знаючи внутрішньої
краси людини, ми робимо про
неї доволі поверхневі висновки.
Та й узагалі, вирощуючи вдома
кактуси, завжди за них спокійна,
навіть якщо їду у відрядження на
декілька тижнів. Вони не надто
вибагливі.
– Юліє, Ви працюєте у творчому колективі. Наскільки мені
відомо, це креативні та веселі
люди. Мабуть, у вас існують якісь
свої цікаві традиції…
– Звичайно. Як же без цього?! Є в нас така традиція, яку
ми називаємо «зелений концерт» або «зеленка». Зазвичай,
це останній концерт у гастрольному турі. В чому її суть? Основне завдання – «підколоти»
свого колегу, і, що найцікавіше,
під час його безпосереднього
виступу на сцені. Але зробити
це потрібно так, аби жоден глядач у залі навіть не здогадався,
що щось пішло не так.
– З Вами теж таке робили?
– І не раз! Пригадую, коли я
виступала з доволі драматичною
піснею, мій партнер під час виступу зображав міма. І ось я помічаю, що за кулісами всі якось
підозріло весело поглядають на
сцену. Коли озирнулась, то сама
ледве стрималася, аби не розсміятися. А картина була на-

ступною – мім із журливим виразом обличчя виконував свої
рухи, як і було задумано, але не
на спеціальному підвищенні, а у
звичайному тазику.
– Юліє, які у Вас на даний
момент є плани або мрії на майбутнє?
– Мені дуже сильно хочеться
випустити свої власні альбоми.
Одного з піснями українською
мовою, а інший щоб був російськомовним.
– А як щодо пісень з прикордонної тематики?
– Прикордонному репертуару потрібно було б виділити
окремий альбом.
– З яким девізом Ви йдете по
життю?
– Я живу за простими принципами: вперед я дивлюся з надією, вгору – з вірою, навкруги
– з любов’ю, а назад – завжди з
вдячністю.
– Чого Ви побажаєте в Міжнародний жіночий день тим жінкам, котрі вирішили одягнути на
свої плечі погони і на рівні з чоловіками стояти на варті священних
рубежів своєї країни?
– Усім жінкам, котрі обрали такий нелегкий шлях, я
хочу побажати натхнення, віч
ної весни на душі та кохання в
серці. І незалежно від того зима
на вулиці чи літо, нехай у наших
чарівних прикордонниць зав
жди буде піднесений настрій.
А якщо все-таки по обличчю
скотиться сльоза, то тільки від
щастя. Бажаю вам сімейного
затишку, благополуччя й достатку! Ніколи не забувайте, що
ви – берегині, ви – ніжність, ви
– добро. І незважаючи ні на що,
ви – надійний, ніжний і незамінний тил для наших сильних
чоловіків.
n
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ДОШКА ПОШАНИ
Начальник факультету іноземних мов
Національної академії Держприкордонслужби
підполковник Олена ВОЛОБУЄВА виконує
свої обов’язки нарівні з чоловіками, які вже
заслужили генеральські погони. І це вам
не те що бути деканом цивільного ВНЗ. На
плечах Олени Федорівни не лише організація
викладання, наукової діяльності факультету,
а й відповідальність за дисципліну, побут і
навчання курсантів та слухачів професійного
іншомовного спілкування. При цьому слід
тримати на контролі ще й чимало специфічних
процесів – від порядку зберігання зброї до
чистоти території.

Командир, професор, леді

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ, фото Валерія ОЛІЙНИКА

Чи вдається це Олені Федорівні? Судіть самі. Вона –
одна із небагатьох, нагороджених вищою жіночою відзнакою України – орденом княгині Ольги III ступеня. Також
має Почесну грамоту Уряду і цілу низку високих нагород.
Нинішнього року її фото прикрашає Дошку пошани Адміністрації Держприкордонслужби.
Факультет, яким керує підполковник ВОЛОБУЄВА, –
підрозділ унікальний не лише в межах прикордонного відомства. З огляду на реформи в армії він може залишитися
єдиним в Україні, де готують військових перекладачів.
А починалося все 20 років тому із кафедри іноземної
мови колишнього ХВАКУ, яка доповнювала процес підготовки артилеристів. Такого рівня іншомовної підготовки
для курсантів-прикордонників було замало. Більш того,
крім англійської, потрібними стали також мови країнсусідів та інших держав. Кафедра стала «випускною» й у
липні 2011 року її реформовано в потужний факультет.
Тепер тут діє три спеціалізовані кафедри: крім «англійської», це ще кафедри перекладу і німецької та
другої іноземної мови. До складу факультету входять
навчальний курс, група підготовки фахівців за спеціалізацією та центр мовної підготовки. Передбачено також, що викладачі регулярно мають підвищувати свій
професійний рівень у провідних навчальних закладах
США та Європи.

– Головна наша гордість, – пояснює Олена Федорівна, – створення своєї особливої школи викладання іноземної мови, яка ґрунтується на засадах інтерактивної
комунікативної методики із урахуванням останніх вимог Ради Європи та Міносвіти. Для нас головним є те,
що в центрі навчально-виховного процесу знаходиться
особистість слухача й курсанта. Адже для того щоб людина засвоїла певні лінгвістичні знання, знала, яку саме
граматичну структуру необхідно використовувати, та ще
й говорила природно, їй потрібно подолати так званий
мовний бар’єр. Тому викладачі роблять все можливе, щоб
курсанти знали мови на високому рівні, не боялися робити помилок та уміли долати труднощі. Головне – результат! Саме завдяки старанням науково-педагогічного
складу випускники академії готові спілкуватися з носіями
інших мов на професійному рівні.
Важливо, що, присвятивши своє життя викладанню
англійської мови, сама професор ВОЛОБУЄВА зробила

наукову кар’єру не у галузі філології, а психології навчання
іноземної мови. Тема її докторської – «Психологічні засади
розвитку іншомовних здібностей майбутнього військового
професіонала». Якщо просто, Олена Федорівна довела,
що здатність для спілкування іноземною мовою необхідно
розвивати у слухачів і курсантів в спеціальному середовищі із обов’язковим урахуванням особливостей майбутньої
професійної іншомовної діяльності, а також їхніх індиві
дуальних, вікових та гендерних розбіжностей.
Сьогодні потужність факультету вражає: 23 навчальні дисципліни викладаються тут 9-ма мовами. А ще –
семінари, наукові конференції та різноманітні заходи
іноземними мовами. Стає в нагоді будь-яка можливість
для мовної практики. Наприклад, під час Євро-2012
курсанти-філологи працювали позаштатними перекладачами у пунктах пропуску. Старшокурсники постійно
беруть участь у перекладі документів, які надсилає Адміністрація. Це допомагає слухачам і курсантам вчитися думати іноземною мовою, а це головне для успішної
комунікації при виконанні службових завдань з охорони
кордону.
У підпорядкуванні Олени Федорівни перебуває чимало
чоловіків – від курсантів до полковників включно. І вони
враховують, що їхній лідер – жінка. Слід підкреслити, що
чоловіки Олену Федорівну поважають, адже вона вимагає
того, в чому сама є прикладом. Поважає спорт (гандбол,
теніс, плавання, біг), вважаючи, що офіцер має бути фізично розвиненим – будь ласка, як мінімум, тримайтеся в
формі. Поводиться як справжня леді – будь-якій лайці, та
й загалом брутальності, в офіцерському середовищі не місце. Охайний зовнішній вигляд – і в цьому подає приклад
начальник факультету, адже перекладач має бути взірцем у
всьому. Це принципово.
Утім, «товариш підполковник» не лише навчає і вимагає. Курсанти розповідають: якщо Олена Федорівна
почує, що вони кашляють, неодмінно пригостить медом,
турбуючись про їхнє здоров’я. Приймаючи близько до
серця турботи своїх підлеглих, Олена Федорівна показує
також приклад дбайливого, християнського ставлення до
майбутніх офіцерів-прикордонників, а поки що – чужих
дітей, ввірених під її опіку.
n
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Майстер-клас від «пекельного» шефа
Тим, хто слідкує за популярними шоу на телебаченні, добре відома програма
«Пекельна кухня». Її ведучого, відомого ресторатора і шеф-повара Арама МНАЦАКАНОВА,
українці знають за його надзвичайно вимогливе ставлення до кулінарних творінь.
І ось славнозвісний «пекельний шеф» у переддень 8 Березня вирішив провести для
прикордонних поварів майстер-клас із приготування смачної страви з тих інгредієнтів,
які можна знайти в кожному прикордонному підрозділі.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Поняття харчування та військова служба завжди йдуть
пліч-о-пліч. Відразу ж пригадуються слова історика й знавця
кухарського мистецтва Вільяма
ПОХЛЬОБКІНА, котрий писав:
«Бойова готовність особового складу не в останню чергу залежить від
кухаря – його вміння й таланту».
Урізноманітнити прикордонний раціон, виходячи виключно
з тих продуктів, які є у розпорядженні відомства, можна. В цьому

переконаний Арам Михайлович.
Ідея провести майстер-клас доречна ще й тому, що напередодні Міжнародного жіночого дня
створення святкового настрою за
столом як ніколи актуальне.
Перейняти навиків кухарського мистецтва в Арама МНАЦАКАНОВА до Окремої комендатури охорони та забезпечення
з’їхалися кращі кухарі з кожного
регіонального управління та навчальних закладів ДПСУ.
Вибір страви, яку готували на
майстер-класі, також виявився
далеко не випадковим. По-перше,
хачапурі-кубдарі – одне з улюблених блюд Арама. По-друге, воно

невибагливе у приготуванні. Та й
узагалі було б якось дивно, якби
вірмен навчав українських кухарів готувати, скажімо, борщ.
Отож, хачапурі-кубдарі. Доволі екзотично звучить, проте
складові не такі вже й пікантні
– борошно і м’ясний фарш. Як
показала практика, «родзинкою»
страви є правильно підібрані спеції. Але тут Арам Михайлович
може посперечатися. Він переко
наний: будь-яку страву можна готувати з однакових інгредієнтів,
у абсолютно рівних пропорціях,
але вони все одно в кінцевому
результаті відрізнятимуться за
смаком (і це, до речі, чиста прав-

Арам МНАЦАКАНОВ:
– Бути запрошеним на подібний захід для
мене велика честь. Рідко хто замислюється над
тим, яка відповідальна робота дісталася прикордонним кухарям – нагодувати тих людей,
котрі охороняють державний рубіж. За це їм
потрібно подякувати. Працювати в такій обстановці мені дуже близько до душі, адже я свого
часу теж проходив службу в армії, тому з військовою дисципліною знайомий не з чуток. А взагалі цього весняного святкового дня не говоритиму про дисципліну та службу. Хотілося б побажати вам, прекрасні
жінки, наснаги у всіх ваших починаннях, гарного настрою, сімейного
затишку та весни в душі! Пам’ятайте, що ви – надійна й чарівна опора для наших мужніх захисників.
да – скуштувавши декілька хачапурі, я зрозуміла, що гуру кулінарної справи таки мав рацію).
«Пекельний шеф» відкрив секрет
цього феномену – вся справа в
тому, наскільки кухар вкладає в
приготування їжі свою душу і з
яким настроєм він це робить. Потрібно підкреслити, що з цим на
майстер-класі не було жодних
проблем – всі учасниці перебували у піднесеному передсвятковому настрої. Та ще й у присутності
такого цікавого чоловіка, прикордонні кухарі завзято приступили
до замішування тіста й викладали
його на деку.
Весь процес приготування
проходив під чітким контролем
Арама. І ось – у приміщенні вже
добряче запахло смачненьким
хачапурі. Нарізав його особисто
відомий шеф-повар. Право спробувати перший шматок, зрозуміло, також залишалося за ним.

Цікаво було спостерігати, як прикордонні кухарі, затамувавши подих, слідкують за рухом кожного
мускула на обличчі Арама Михайловича і намагаються прочитати в
його очах «вирок». Напруга вмить
зникла, коли МНАЦАКАНОВ
усміхнувся і поцілував учасницю,
кулінарний витвір якої потрапив
йому до рук. Після цього всі присутні мали змогу й собі оцінити
старання наших умілиць.
По закінченні заходу задоволені учасниці діляться своїми
враженнями. Ось, для прикладу, старший кухар – інструктор
Одеського прикордонного загону Аліна ГАВРИЛЮК запевняє,
що після майстер-класу в її меню
з’явиться не тільки хачапурікубдарі. Аліна Анатоліївна, спов
нена сил, енергії та натхнення,
планує порадувати одеських прикордонників й іншими новими
смачними стравами.
n
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ПРЕКРАСНА ПОЛОВИНА СЛУЖБИ

Кордон багатий вашою любов’ю
Однією з основних тенденцій нашого часу є підвищення місця й ролі жінки в різних сферах
суспільства. Не залишилось осторонь від цього процесу і прикордонне відомство. Законодавством
України для прекрасної половини людства не передбачено жодних обмежень чи переваг під час
добору персоналу в лави Держприкордонслужби. Попри всі складнощі нелегкого військового життя,
жінки аж ніяк не поступаються чоловікам у прагненні присвятити себе охороні державного рубежу.
Сергій БРОВКО

Багато хто вважає, що здійснення пропускних операцій, а тим паче охорона державного рубежу на його «зеленій» ділянці, далеко не жіноча справа. Справді, можливо,
з цим твердженням хтось і погодиться, та навряд згоду
дадуть ті, кого щоденно біля літака, потяга чи автомобіля зустрічає жінка в прикордонному однострої. Завжди
усміхнена, привітна, доброзичлива, жіночна і водночас
серйозна, відповідальна, впевнена, поведінка якої свідчить про одне – перед вами справжній професіонал. Як
би там не було, а жінка є жінка, і з кожним приходом
весни її серце б’ється все частіше, адже весна – пора кохання, і з нею пов’язана не одна жіноча доля, що тісно
переплелася з кордоном.
Так, цієї весни минає вісім років з того часу, як інспектор прикордонної служби ВПС «Чернівці-аеропорт»
старшина Олеся ЧЕПЕЛЬ вперше одягнула прикордонну
форму. Весна в житті Олесі Василівни зіграла неабияку
роль – вона подарувала їй улюблену роботу, перше і єдине
кохання та дала життя її синочку.

Народилася і виросла Олеся в Одесі, з дитинства мрія
ла бути лікарем. Проте доля повернула все навпаки. Закінчивши Вашківецьке медичне училище, що на Буковині,
Олеся зустріла своє кохання – прикордонника та разом із
ним переїхала до Чернівців. Як і чоловік, Олеся вирішила одягнути прикордонний однострій. Час минав, а вона
все впевненіше опановувала професію «зелених кашкетів». Сьогодні пасажирів, які прибувають в аеропорт «Чернівці», на паспортному контролі завжди з посмішкою на

устах зустрічає старшина Олеся ЧЕПЕЛЬ. Її професіоналізм, доброзичливість та висока культура у спілкуванні допомагають пасажирам більш комфортніше
почувати себе під час здійснення прикордонних формальностей.

…Починаючи зі шкільної парти, діти прикордоння
знають про кордон і його мужніх охоронців не лише з
кінофільмів чи книг. Військовослужбовці у зелених
кашкетах для дітей стають добрими друзями і частими
гостями у їхніх школах. Колись на одному з таких уроків подружилася з прикордонниками і Ніна СИДОРЯК,
котра мешкала в мальовничому селі Буківка Герцайського району Чернівецької області. Тут 18-річною дівчиною
зустріла вона свою жіночу долю. Її суджений – старший
лейтенант Василь СИДОРЯК – проходив службу на
ОКПП «Буковина». Незабаром його, вже сімейного офіцера, перевели на вищу посаду, до іншого місця служби. Звісно ж, із ним їде й молода дружина. Тяжко тоді
було їй звикати до таких різких поворотів у житті, тим
більше покидати рідну Буковину, ще й заочно здобувати
вищу освіту. Час спливав, згодом, коли чоловік служив
у Могилів-Подільському прикордонному загоні Ніна
Пантеліївна вирішила одягти зелений берет і разом із чоловіком служити на кордоні. Було важко, але вона умудрялася поєднувати не завжди вдячну домашню роботу
та сімейні турботи з новою професією правоохоронця.
Служба на кордоні стала улюбленою справою для них
обох. І сьогодні полковник запасу Василь СИДОРЯК
вдячний долі за те, що поєднала його із кордоном, завдяки чому зустрів свою половинку, прекрасну дружину й матір, берегиню їхнього сімейного вогнища, жінку,
яка підтримувала його протягом всієї служби в Могилів-

Подільському, Ізмаїльському, Львівському, Луцькому та
Житомирському прикордонних загонах. Не так давно
доля повернула жінку до рідного краю. Вже більше року
як молодший інспектор прикордонної служби старший
сержант Ніна СИДОРЯК – повноправний член відділу
прикордонної служби «Порубне». Здобутий на поперед
ніх місцях служби досвід та навики допомогли їй швидко
адаптуватися в новому підрозділі та активно виконувати
обов’язки як у міжнародному автомобільному пункті
пропуску «Порубне», так і під час охорони кордону на
його «зеленій ділянці».
…Прекрасна половина, зокрема у Чернівецькому
прикордонному загоні, вносить вагомий вклад у його
оперативно-службову діяльність. Підтвердженням цьому є багато яскравих прикладів. Ось хоча б один із них.
Одного літнього ранку, виконуючи наказ на охорону
кордону, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску «Вадул-Серет» інспектор прикордонної служби
I категорії старший прапорщик Любов ТКАЧУК проходила біля вантажного потяга з деревиною, що прямував до Румунії. Вона помітила чоловіка, який ховався
від прикордонного ока. Як виявилося пізніше, завдяки
пильності правоохоронниці було затримано незаконного мігранта – 21-річного громадянина Республіки Киргизстан. Він намагався незаконним шляхом потрапити
до Євросоюзу.

Свою дружбу з кордоном Любов Іванівна розпочала
ще студенткою Чернівецького інституту. Заочно навчаючись на юридичному факультеті, дівчина працевлаштувалася в ОКПП «Буковина». Чотири роки роботи на цивільній посаді допомогли дівчині сформувати чітке й свідоме
бажання поповнити прикордонний однострій. Нині у її
послужному списку 14 років бездоганної професійної діяльності.
Ось чому службу прекрасної половини у Чернівецькому прикордонному загоні цінують та всіляко підтримують. Недарма ж на Буковині майже 30 дівчат щороку
бажають поповнити стрій зелених беретів.
n

«Наша Іра – молодець!»
Серед тих, хто постійно здійснює прикордонний контроль на повітряних воротах нашої
держави, є один з кращих начальників відділень інспекторів прикордонної служби ВПС
«Харків-аеропорт» старший лейтенант Ірина МОРЕНЕЦЬ.
Василь КАКАДІЙ

– У повсякденній службі
дуже часто доводиться зустрічатися з такими правопорушеннями, як перетин державного
кордону за невідповідними документами, невиконання іноземцями правил перебування на
території нашої країни, – розповідає Ірина. – На жаль, не всі
громадяни усвідомлюють, що на
кордоні діє закон, за порушення якого передбачено відповідальність. Тому ми проводимо
роз’яснювальну роботу з метою
попередження правопорушень.
Адже головне – не покарання порушників, а зменшення їх
кількості для комфорту самих
же пасажирів за рахунок інформованості щодо вимог прикордонного законодавства.

Так, начальник ВПС «Харківаеропорт» підполковник Віктор
ГОНЧАР відгукується про Ірину
як про скромного, ввічливого,
добропорядного і відповідального фахівця:
– У неї склалися добрі стосунки з персоналом не лише підпорядкованого відділення, але й
усього відділу в цілому. Офіцеру
вдалося легко знайти порозуміння не лише зі своїми підлеглими,
а й з усіма контрольними службами аеропорту, що значно полегшує виконання поставлених
завдань, – каже він. – Всі ці, на
перший погляд, здавалося б незначні деталі є однією із складових для здобуття успіху. За час
служби – жодного нарікання
на роботу старшого лейтенанта
МОРЕНЕЦЬ не було.
Крім цього, керівник підрозділу розповів, що хоча її колектив
переважно чоловічий, проте Ірина

уміло проявляє свої управлінські
здібності та своєчасно реагує на
всі зміни в обстановці. Старший
лейтенант Моренець вдало орієнтується та своєчасно приймає
рішення в нестандартних ситуаціях. Як фахівець своєї справи Ірина
МОРЕНЕЦЬ перебуває в когорті
кращих офіцерів Харківського
прикордонного загону.
«Наша Іра – молодець!», –
відгукуються про неї товариші
по службі.
Свій шлях на прикордонній
ниві вона розпочала з 2005 року,
коли вступила на навчання до
Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького.
Роки курсантського гартування
промайнули дуже швидко. 2009го року, отримавши первинне
офіцерське звання лейтенант і
диплом з відзнакою, Ірина розпочала з посади старшого інспек-

тора прикордонної служби ВПС
«Харків» Харківського прикордонного загону. Проте прагнення
до самовдосконалення не давало
дівчині спокою. Утверджуватись
у своїй професійній майстерності розпочала, як мовиться,
не словом, а ділом. Результатом
наполегливої та самовідданої
праці стало відрядження Ірини для навчання до Туреччини.
Там, за кордоном, протягом року
вона підвищувала рівень власних
умінь і навичок, розуміючи, що
здобуті знання стануть надійним фундаментом для майбутніх
успіхів.

Усе це приносить сьогодні
їй, офіцеру, вагомий результат в
охороні державного кордону. За
сумлінне виконання службових
обов’язків старший лейтенант
неодноразово
заохочувалася
командуванням загону та керівництвом регіонального управління. Ірина МОРИНЕЦЬ вважає,
що інспектори прикордонної
служби як ніхто мають бути відданими своїй справі, адже саме
їм довірено охороняти рубежі
держави. І так, щоб усією своєю
діяльністю створювати тільки
позитивний імідж нашої країни.
Що, власне, вона і робить.
n
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ТЕХНІКА ПОЗА ЗАКОНОМ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Ринок чужих секретів
Мабуть, чужі таємниці цікаві. Хтось підглядає у вікна, інший – полюбляє підслухати
сторонні розмови в маршрутці або в черзі. Від втручання в особисті справи не
захищений ніхто. Проте одна справа, якщо цей інтерес невинний, а інша – коли
йдеться про шпигунство або збір компромату. Причому технічних засобів для
цього існує чимало. На вигляд звичайна авторучка або комп’ютерна «мишка»
може містити секретну начинку для негласного отримання інформації.
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Однак відповідно до Конституції України кожному громадянину гарантується недоторканність житла, таємниця
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Не допускається
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
прав людини. Згідно із законодавством України спеціальні технічні засоби негласного
отримання інформації – СТЗ
– застосовуються при проведенні оперативно-розшукової,
розвідувальної, контррозвідувальної діяльності, реалізації
заходів із боротьби з тероризмом правоохоронними, іншими державними органами,
визначеними законом. СТЗ
вилучені з цивільного обігу, а
діяльність з їх розроблення,
виготовлення та торгівлі підлягає ліцензуванню.
Водночас охочих незаконно скористатися цими «девайсами» в Україні теж достатньо.
При цьому нелегальний ринок
таких технічних засобів чималий: на нього працює ціла
індустрія з доволі широким
асортиментом. До речі, промоніторити це питання доволі
легко, ввівши відповідний запит в Інтернеті. Виявляється, придбати «шпигунський
набір» – не проблема. Тут вам і
ручки-відеокамери, комп'ютерні
миші-«прослушки»,
радіопередавачі та багато іншого. Є
й «анти-шпигуни»: детектори
«жучків», «глушилки» мобільних
телефонів тощо.
Правда, товар цей дорогий.
Наприклад, пристрій, що визначає «жучки», може коштувати близько 3 тисяч гривень.
А лазерний детектор-мікрофон
для акустичного спостереження (пристрій, який може «чути»

через вікно) – близько 7 тисяч
гривень. Є й недорогі шпигунські гаджети. Наприклад, авторучки з вбудованою відеокамерою по 500-700 гривень.
Однак слід пам’ятати – все
це незаконно і слід добре подумати перед тим, як купувати
собі такі технічні засоби. Якщо
ж ви все ж таки вирішили їх
придбати – швидше за все у
вас з’явиться добра нагода
«поближче познайомитися» зі
співробітниками Служби безпеки України. До речі, в СБУ
добре знають про проблему
незаконного розповсюдження
і використання спеціальних
технічних засобів для негласного отримання інформації, і
нагадують: порушник ризикує
заплатити за зберігання–поширення–використання такої
«іграшки» чималий штраф: від
200 до 1000 неоподатковуваних
мінімумів. Також, згідно з 359
статтею Кримінального кодексу України, можна позбутися
волі аж до десяти років.
Як констатують правоохоронці, найчастіше незаконно
слухають один одного недовір
ливі дружини/чоловіки, партнери/конкуренти по бізнесу,
приватні детективи або кримінальні угруповання. І дуже важко визначити такий факт без
допомоги фахівців. Наразі це
спроможна робити лише спеціалізована експертна науководослідна установа – Український
науково-дослідний
інститут спеціальної техніки та
судових експертиз Служби безпеки України.
Варто відзначити: під час
нещодавнього брифінгу з представниками українських ЗМІ
в центральному апараті СБУ
повідомлялося, що наразі відзначається тенденція щодо
зростання обсягів надходжень
на територію України технічних пристроїв з ознаками СТЗ
іноземного походження, переважно з Китаю, Тайваню та
інших східно-азіатських країн,
незаконне постачання яких
здебільшого здійснюється з
використанням послуг пош
тових служб і підприємств

міжнародних експресперевезень. При цьому незаконно
ввезені на територію України СТЗ у більшості випадків
реалізуються через мережу
Інтернет. Цікавий факт: підрозділами СБУ у взаємодії з
митниками минулого року виявлено близько 400 фактів незаконного пересилання СТЗ
отримувачам з України, з незаконного обігу вилучено більше
2 тисяч одиниць даної техніки.
Взагалі географія затримань
ділків спецтехнікою сягає території всієї країни, як на державному кордоні так і всередині нашої держави.
От, скажімо, днями набув законної сили вирок суду
стосовно громадянина Республіки Молдова, який намагався контрабандним шляхом
перемістити через державний
кордон спецтехніку. У ході поглибленого огляду його автомобіля у добре замаскованих
технологічних
порожнинах
оперативники виявили два
пристрої для незаконного
отримання та реєстрації PINкодів банківських карток –
пластмасові панелі з вмонтованими відеокамерами та
акумуляторними батареями і
дві пластикові накладки для
карткоприймача банкомата.
Висновок експертизи не забарився – вони є забороненими
СТЗ. Суд визнав зловмисника
винним у порушенні закону та
призначив покарання у вигля-

ді 1 року та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією
предметів контрабанди.
Інший приклад: у Хмельницькій області СБУ припинила протиправну діяльність
місцевого мешканця, який незаконно придбав з метою збуту
заборонені спеціальні технічні
засоби. Зокрема, він намагався
реалізувати спецзасіб, призначений для негласного отримання інформації, замаскований
під настільний годинник. Під
час обшуку торгівельного кіоску, де працював хмельничанин,
правоохоронці виявили та вилучили ще три аналогічні технічні засоби, які він придбав
через мережу Інтернет.
На початку року також набув чинності вирок суду стосовно мешканця Києва, який
замовляв з Китаю через мережу
Інтернет СТЗ з метою подальшого збуту на території України. Знаючи, що діє в порушення
вимог закону України, підприємець просив постачальників
надсилати технічні пристрої у
розібраному вигляді та у різних
бандеролях, щоб самостійно
збирати їх та продавати. Співробітники СБУ встановили, що
з липня по листопад 2011 року
правопорушник придбав 22
аудіо- та відеореєстратори, закамуфльовані під автомобільні
брелоки і 26 СТЗ, закамуфльовані під кулькові ручки.
Таких фактів можна перераховувати десятками, але ж правда така – доки є попит, буде й
пропозиція. Стосовно ж того,
як не стати жертвою «прослушки». Найкраща порада була на
плакаті: «Балакун – знахідка
для шпигуна!». І щоб легше
було жити, треба менше робити
поганих вчинків. Тоді не пот
рібно буде боятися стеження,
та й стежити за вами навряд чи
комусь знадобиться.
n

Олександр
ГУМЕНСЬКИЙ,
судовий експерт
Українського
НДІ спеціальної
техніки та судових експертиз
Служби безпеки
України:
– Судові експертизи з даного
напряму діяльності в Україні проводяться відповідно до базового
нормативно-технічного документа
«Загальна методика віднесення
об’єктів до спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації». Варто відзначити: лише експерт нашого інституту, керуючись
цією методикою може визначити
чи належить певний технічний
пристрій до спеціального технічного засобу негласного отримання
інформації. При проведенні судової
експертизи основними критеріями
віднесення засобу до СТЗ є технічна
придатність та функціональна призначеність цього засобу. Скажімо,
одними з найбільш суттєвих ознак,
за якими визначаються СТЗ, є
виконання відео-, аудіозаписуючого
пристрою у вигляді звичайного побутового предмета, значна мінімізація
розмірів такої спецтехніки, маскування місцезнаходження акустичного отвору мікрофону або камери та
багато інших.
Василь
КЛІМУК,
начальник відділу Головного
слідчого управління СБУ:
– 2012
року щодо
СТЗ ми розслідували 117 справ стосовно 127
осіб. Згодом ці справи у відповідному порядку було направлено до
суду. Причому здебільшого саме за
контрабанду спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації. Часто у своїх поясненнях порушники виправдовуються,
мовляв, ми не знали, що наші дії
суперечать законодавству.
Але ж усім добре відома фраза
«Незнання закону не звільняє від
відповідальності». Стаття 201
Кримінального кодексу забороняє незаконне переміщення через
митний кордон України спеціальних засобів негласного отримання
інформації. З приховуванням, без
приховування – факт переміщення
СТЗ є протизаконним. От, скажімо, замовила людина, наприклад, у
Китаї (в цій країні офіційно дозволено виробництво даної продукції),
такі технічні засоби, тоді вона вже
потенційно порушила закон («Замах
на злочин»).
Стосовно інтернет-магазинів,
які продають таку спецтехніку вже
на території України. Це теж незаконно, але ж попит чималий, люди
таким чином заробляють великі
гроші. Однак якщо у ході слідства
ми встановлюємо тих, хто таким
чином збуває заборонені пристрої –
звичайно, ми їх притягуємо до відповідальності.
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09:00 «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ-2»

09:10 «СЛУЖБОВИЙ РОМАН»

12:50 «ДІАМАНТОВА РУКА»

23:45 «КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ ЧЕРНЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

1+1

УКРАЇНА

Ель Вудс — адвокат. Все йде
чудово, але раптом героїня
дізнається, що «родичі» її улюбленого цуцика Велетня використовуються у випробуваннях
косметичних засобів. Ель обурена і бере справу в свої ручки.

Новосельцев, людина сором'язлива, за порадою приятеля починає придивлятися до своєї
начальниці, жінки суворої й самотньої. Його невмілі залицяння
пробуджують справжнє кохання,
яке змінює героїв картини.

Скромний радянський працівник
Семен Семенович під час зарубіжної туристичної поїздки знайомиться з симпатичним чоловіком і випадково стає центральною
фігурою в операції зі знешкодження зграї «валютників»...

Монах — майстер бойових мистецтв, який охороняє могутній
древній сувій — таємничий артефакт, що містить ключ до безмежної влади. Герою фільму
потрібно знайти наступного
зберігача сувоя.

ПЕРШИЙ
06.50, 07.40 Ера бiзнесу
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»
09.00 Пiдсумки тижня
09.30 Без цензури
09.55 Книга.ua
10.15, 04.00 Т/с «Маруся.
Повернення»

11.50, 20.55 Офiцiйна
хронiка

12.10, 15.30, 18.45, 21.25,
03.55 Дiловий свiт
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
13.10 Х/ф «Завтра буде
пiзно»

14.40 Вiкно в Америку
15.00, 01.20, 02.00 `

Новини
15.15 Euronews
15.25 Наука
15.40 Легко бути жiнкою
16.15 Т/с «Дiти бiлої богинi»
17.10 Т/с «Вiчний поклик»
18.30 Агро-News
19.00 Шевченкiвський вечiр
20.45, 03.20 Сiльрада
21.00, 05.30 Пiдсумки дня
21.35 О. Малiнiн. Романси
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Кiно в деталях
00.20 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
01.30 Про головне
02.15 ТелеАкадемiя
03.15 Запам'ятай
03.30 Околиця

ІНТЕР
05.20 Х/ф «Мами»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Службовий

12.40
12.55
13.50
14.45
15.45
17.30
18.00
18.50
20.00
20.30
22.25
00.20
02.05
02.35
03.20

роман»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Т/с «Свати-2»
Новини
Т/с «Свати-2»
Подробицi
Т/с «Грім»
Т/с «У зонi
ризику»
Х/ф «Грошi вирiшують
усе»
Подробицi
Д/с «Жадiбнiсть «
Х/ф «Грошi вирiшують
усе»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00

06.45
07.10
07.25
07.30
08.05
09.10
10.10
12.50
14.50
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.45
00.00
00.25

01.25

02.10
02.55
03.45
04.00
04.50

ТСН
Снiданок з 1+1
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
Снiданок з 1+1
Снiданок з 1+1
Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
Х/ф «Дiамантова
рука»
Не бреши менi-3
Простошоу
з Ю. Горбуновим
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Грошi
ТСН
ТСН
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Незабутні»
Грошi
ТСН
Не бреши менi-3
Т/с «Незабутні»

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Х/ф «Брат за брата»
12.25 Анекдоти по-

СТБ
05.30 Чужi помилки
06.15 Усе буде добре!
08.00 Неймовiрна правда
про зiрок

09.40 Х/ф «Зiта i Гiта»
Сестри-близнята
були розлучені у
дитинстві: Гіту
вкрала циганка, а
Зіта після смерті
матері залишилася під опікою
дядька. Сталося
безліч радісних і
гірких непорозумінь, перш ніж
сестри зустрілися і стали щасливими.

українськи

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи

13.05 Т/с «Прокурорська
14.15
16.40
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.25
02.15
02.25
03.55

перевiрка»
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Х/ф «Брат за брата»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Пристрастi за
Чапаєм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Надзвичайнi новини
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова
Свiтанок

12.50
16.00
18.00
18.20
19.55
20.55
22.00
22.25
23.20
00.25
01.20
03.10
03.15

МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
кохання»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Сiльська
комедiя»
Найкраще на ТБ
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.00 Т/c «Як сказав Джим»
06.05 Очевидець. Найбільш

06.35
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.40
14.50
15.50
16.00
16.50
18.00
19.00
19.20
19.40
20.00
21.00
22.00
00.10
00.20
00.40
01.30
02.10
02.50
02.55

шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Бiлявка в
законi-2»
Т/c «Воронiни»
Kids' Time
М/c «Кiтпес»
Kids' Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Кадетство»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Пiранiї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Воронiни»
Ревiзор-2
Репортер
Спортрепортер
Т/c «Щоденники
вампiра-2»
Т/c «Еврiка»
Т/c «Рiццолi й Айлс»
Служба розшуку дiтей
Т/c «Школа»

НТН
06.40 Х/ф «Полонений»
08.05 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.45 Т/с «Зграя»
14.55 Т/с «Слiпий-3»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45, 01.50, 04.00

19.30
21.45
22.45
00.15
02.20
04.30
04.55

Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Скарби Да
Вiнчi»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови

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

УКРАЇНА
06.00 Т/c «Дорожнiй
патруль»

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

10.00, 20.00 Т/c «Лягавий»
12.00 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
21.50 Х/ф «Медальйон»
23.45 Х/ф «Куленепробивний
чернець»
Профiлактика

ФУТБОЛ
08.10 Чемпiонат Нiмеччини.
«Шальке» –
«Борусiя» (Д)
10.20, 15.10, 22.00
Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
10.50 ЧУ. «Ворскла» –
«Шахтар»
12.45, 15.50 Futbol Mundial
13.15 Кубок Англiї. МЮ –
«Челсi»
16.20 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
18.30, 22.45 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
19.40 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
20.30, 00.10 Європейський
weekend
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06:10 «БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК»

10:05 «ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ»

00:15 «ПОДОРОЖ ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»

00:20 «ЕКЗОРЦИСТ»

НТН

СТБ

НТН

ІНТЕР

Журналіст приїжджає у портове
місто, щоб написати репортаж
про молодіжний екіпаж одного з
буксирів. Для кращого пізнання
дійсності його призначають коком на судно «Циклон», де вся
команда — дівчата.

Якось уранці директор турагенції
Євген отримує розпорядження
від власників бізнесу: скоротити
одну співробітницю напередодні
8 березня. Привід знайшовся
швидко — звільнити ту, яка запізнилась. Тільки от запізнилася...

Після загадкового зникнення
знаменитого дослідника Едварда Деніссона рятувальна
експедиція на чолі з антропологом Джонатаном Броком
вирушає слідами видатного
вченого.

У 12-річну дівчинку вселився
диявол. Лікарі не знають що робити. Тоді за справу береться
священик, який не зовсім в гармонії з самим собою. Він намагається протистояти демону в дівчинці та в самому собі.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Смiх з доставкою

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

додому
06.50, 07.40 Ера бiзнесу
07.15 Огляд преси
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня
09.30 Шеф-кухар країни
10.20, 04.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка

12.10, 15.30, 18.45, 21.25,
03.55 Дiловий свiт
12.15, 19.00 Крок до зiрок
13.15 Хай щастить
13.35 Х/ф «Армiя
«Трясогузки»

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.40 Легко бути жiнкою
16.00 Т/с «Дiти бiлої богинi»
16.55 Т/с «Вiчний поклик»
18.20, 01.20, 02.05 `
Новини
18.35 Свiт спорту
20.35, 01.35 Про головне
21.35 221. Екстрений
виклик
22.20 Концертна програма
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Чоловiча
робота-2»
00.20 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
02.20 ТелеАкадемiя
03.20 Запам'ятай

12.00
12.10
13.55
14.50
15.45
17.40
18.00
18.55
20.00
20.30
22.25
00.20
02.40
03.10
04.00

Т/с «Грім»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Таємницi
слiдства-8»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Т/с «Грім»
Т/с «У зонi
ризику»
Х/ф «Екзорцист»
Подробицi
Д/ф «Невiдомi дiти
вiдомих батькiв»
Д/ф «Я – супермен»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
16.45, 19.30, 23.45,
00.00, 03.45 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/ф «Бернард»
07.30 Снiданок з 1+1
08.05 Снiданок з 1+1
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне сторіччя.

05.00
05.25
06.30
06.40
07.00
07.40
07.45
08.45
09.15
Роксолана-2»
10.10
11.50 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик 12.25
долi»

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик

06.00 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.40 Неймовiрна правда
10.05
12.10
16.00
18.00
18.20

Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Х/ф «Брат за брата»
Анекдоти поукраїнськи

12.45 Факти. День
Хацапетівки-2. Виклик
13.00 Т/с «Кодекс честi»
долi»
13.50 Не бреши менi-3
13.10 Т/с «Прокурорська
14.50 Не бреши менi-3
перевiрка»
15.55 Простошоу
14.20 Т/с «Пристрастi за
з Ю. Горбуновим
20.15
21.20
22.30
00.25
01.25
02.10
02.55
04.00
04.50

Роксолана-2»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Українськi сенсацiї
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Незабутні»
Українськi сенсацiї
Не бреши менi-3
Т/с «Незабутні»

Чапаєм»

16.40
18.45
19.25
20.10
22.10

Х/ф «Брат за брата»

00.30
01.30
02.20
03.10
04.05

Провокатор

Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»

19.50 Слiдство ведуть
20.55
22.00
22.25

Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

про зiрок
Х/ф «Жiночий день»
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-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.
Разом із ведучими передачі глядачі можуть проаналізувати ту чи
іншу подію в світі
шоу-бізнесу і
спробувати зрозуміти, чому сталося так, а не
інакше.

12.50 Т/с «Доярка з

17.10 Т/с «Величне сторіччя.

НОВИЙ

00.20
01.15
03.10

екстрасенси
Т/с «Рiвняння
кохання»
Вiкна-Новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Сiльська
комедiя»
Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

06.00 Т/c «Як сказав Джим» 06.10 Х/ф «Бережiть
жiнок»
06.05 Очевидець. Найбільш
09.00 Кримiнальнi справи
шокуюче
10.00 Медичнi таємницi
06.35 Пiдйом
10.25 Т/с «Подруга
06.45 Пiранiї
особливого
призначення»
07.10 Пiдйом
12.05 Т/с «Бандитський
07.30 Репортер
Петербург-7»
07.40 Пiдйом
14.50, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Висяки»
08.30 Репортер
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
08.45 Пiдйом
Мислити як
09.00 Т/с «Щоденник лiкаря
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.40
14.50
15.50
16.00
16.50
18.00
19.00
19.20
19.40
20.00
21.00
22.00
23.10
00.10
00.20
00.40
01.30
02.15
03.00

Зайцевої-2»
Т/c «Кадетство»
Т/c «Воронiни»
Kids' Time
М/c «Кiтпес»
Kids' Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Кадетство»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Пiранiї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Щасливi разом»
Репортер
Спортрепортер
Т/c «Щоденники
вампiра-2»
Т/c «Еврiка»
Т/c «Рiццолi й Айлс»
Т/c «Школа»

злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Подорож до

06.00 Т/c «Дорожнiй
патруль»

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

10.00, 20.00 Т/c «Лягавий»
12.00, 04.35 Нехай говорять
15.35, 03.15 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить

центру Землi»

02.20 Т/с «Суто англiйськi

Україна

04.35 Речовий доказ
05.30 Уроки тiтоньки Сови
ТЕТ

21.50 Т/c «Подружжя»
23.50 Т/c «Грiмм»
00.45 Х/ф «Медальйон»
ФУТБОЛ

09.00 Т/с «Кремлiвськi

08.10 ЧУ. «Ворскла» –

вбивства»

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

«Шахтар»

10.20, 18.00 Європейський
weekend

11.35 Чемпiонат Iспанiї.

«Сельта» – «Реал»

13.30 Найсмiшнiшi

футбольнi моменти

13.40 Чемпiонат Нiмеччини.
16.00
19.25
22.50

02.05

«Шальке» –
«Борусiя» (Д)
Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Депортиво»
Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Мiлан» –
«Барселона»
Найкращi матчi Лiги
Чемпiонiв.
«Лiверпуль» –
«Мiлан» (Фiнал 2004/
2005)
ЧУ. «Металург» (З) –
«Таврiя»

qrjlprfpoojl

ulrboj

99

№ 9, 8 березня 2013 року
СЕРЕДА, 13 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

06:15 «ПРИМОРСЬКИЙ БУЛЬВАР»

00:15 «ТЕМНИЙ ЛЕГІОН»

00:20 «ЕКЗОРЦИСТ-2»

00:45 «ОЛЕНА ТРОЯНСЬКА»

НТН

НТН

ІНТЕР

УКРАЇНА

Ця історія починається на Приморському бульварі в Одесі.
Єфрейтор запасу Олександр
Єременко зустрічає дівчину і
випадково міняється з нею сумками. З цього моменту на нього
чекають неймовірні пригоди...

Багато тисяч років тому жили на
землі демони. Воїни Світла викликали сили зла на битву.
Світло прогнало слуг Пітьми в
глибини пекла. Але Демон смерті хоче розпочати нову війну
проти всього живого.

Дивні жахіття переслідують Ріган
МакНіл через 4 роки після вигнання злого духа з її тіла. Священик-єзуїт, посланий Ватіканом, і
дитячий психіатр об'єднують
свої зусилля, щоб розкрити таємницю підсвідомості Ріган.

Грандіозна епічна пригода, поставлена за безсмертною «Іліадою» великого Гомера. Цікаві
зйомки, вражаючі спецефекти і
чудова інтернаціональна команда акторів роблять «Олену Троянську» незабутнім видовищем.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
13.00 Новини
06.10, 07.05, 23.15, 01.10
Спорт

06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою

додому
06.50, 07.40 Ера бiзнесу
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»

09.05, 21.00, 05.30

Пiдсумки дня
09.30, 03.30 Уряд на зв'язку
з громадянами
10.15, 04.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка

12.10, 15.30, 18.50, 21.25,
03.55 Дiловий свiт
12.25 Українська пiсня
13.15 Х/ф «Овiд»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.40 Легко бути жiнкою
16.05 Т/с «Дiти бiлої богинi»
17.00 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Свiт спорту
19.05 Театральнi сезони
20.00, 01.40 Про головне
20.20 Смiхоспортодром
20.50 Лото «Мегалот»
21.35 221. Екстрений
виклик
22.20 Концертна програма
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Ланцюг»
00.20 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками

ІНТЕР
05.30 Т/с «Грім»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Таємницi

12.00
12.10
13.55
14.50
15.50
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
00.20
02.30
03.00

03.50

слiдства-8»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Т/с «Грім»
Т/с «У зонi
ризику»
Х/ф «Екзорцист-2»
Подробицi
Д/ф «Людмила
Чурсiна. Я –
нiчия»
Д/ф «Леонiд
Якубович. Без
метелика»

1+1
06.00 Служба розшуку дiтей
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
16.45, 19.30, 23.45,
00.00, 03.45 ТСН
06.45, 07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/ф «Бернард»
07.30 Снiданок з 1+1
08.05 Снiданок з 1+1
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне сторіччя.

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Т/с «Таксi»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.50 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
Роксолана-2»
11.50 Т/с «Доярка з
09.15 Надзвичайнi новини
Хацапетівки-2. Виклик 10.10 Х/ф «Брат за брата»
долi»
12.25 Анекдоти по12.50 Т/с «Доярка з

13.50
14.50
15.55
17.10
20.15
21.20
22.25
00.25
01.25
02.10
02.55
04.00
04.50

Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
з Ю. Горбуновим
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Iлюзiя безпеки.
Ядерна риба
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Незабутні»
Iлюзiя безпеки.
Ядерна риба
Не бреши менi-3
Т/с «Незабутні»

12.45
13.00
13.10
14.20
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
00.30
01.05
01.55
02.45
03.35
03.55

українськи
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Х/ф «Брат за брата»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Кримiнальний облом
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Т/с «Кодекс честi»
Про-Ziкаве.ua
Свiтанок

СТБ
05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда

НОВИЙ
06.00 Т/c «Як сказав Джим»
06.05 Очевидець. Найбільш

про зiрок

09.50 Зiркове життя.
Зiрковi товстуни

10.55 Кохана, ми вбиваємо
12.45
16.00
18.00
18.20
19.55
20.55

дiтей
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
кохання»
Все своє життя
Тетяна присвятила чоловікові та
синові Денису.
Саме тому, коли
напередодні свого весілля син,
випивши, сідає
за кермо і збиває
людину, Тетяна
бере його провину на себе і опиняється у колоніїпоселенні...

22.00
22.25
00.55
01.45

Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Сiльська
комедiя»
03.30 Нiчний ефiр

06.35
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.40
14.50
15.50
16.00
16.50
18.00
19.00
19.20
19.40
20.00
21.00
22.00
23.10
00.10
00.20
00.40
01.30
02.15
02.55
03.00

шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Кадетство»
Т/c «Воронiни»
Kids' Time
М/c «Кiтпес»
Kids' Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Кадетство»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Пiранiї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Щасливi разом»
Репортер
Спортрепортер
Т/c «Щоденники
вампiра-2»
Т/c «Еврiка»
Т/c «Рiццолi й Айлс»
Служба розшуку дiтей
Т/c «Школа»

НТН
06.15 Х/ф «Приморський

УКРАЇНА
07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

бульвар»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Подруга
особливого
призначення»
12.20 Т/с «Бандитський
Петербург-8»
14.25, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Темний легiон»
02.15 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
04.20 Агенти впливу

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

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

10.00, 20.00 Т/c «Лягавий»
12.00, 04.25 Нехай говорять
14.40, 21.50 Т/c
«Подружжя»

15.40, 03.05 Щиросерде
зiзнання
Критична точка
Т/c «Нерiвний шлюб»
Говорить Україна
Т/c «Грiмм»
Х/ф «Олена
Троянська»
02.15 Т/c «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Говерла» –
«Днiпро»
11.25, 18.00 Кубок Англiї.
МЮ – «Челсi»
13.25 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.40 Чемпiонат Iспанiї.
«Вальядолiд» –
«Малага»
16.00 Чемпiонат Нiмеччини.
«Шальке» –
«Борусiя» (Д)
20.00 Один на один з
Гамулою
20.30, 23.50 Нiч Лiги
чемпiонiв
21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Малага» – «Порту»
00.45 Лiга Європи УЄФА.
«Анжи» – «Ньюкасл»
02.55 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Iллiчiвець»

16.00
18.00
19.20
23.50
00.45

ЧЕТВЕР, 14 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

06:45 «ПРИНЦЕСА НА БОБАХ»

10:45 «МІЛЬЙОНЕР»

00:15 «ЖУКИ»

00:20 «УБИСТВО В БІЛОМУ ДОМІ»

НТН

СТБ

НТН

ІНТЕР

Сучасна Попелюшка працює в
декількох місцях, намагаючись
звести кінці з кінцями. Якось
вона зустрічає «втомленого від
грошей» нового росіянина, який
вирішує влаштувати рай для
жінки, яка йому сподобалась.

Кирило закінчив інститут і перед
ним відкрилися усі дороги, та й
багатий майбутній тесть посприяв. Але герой вирішує всього
домогтися сам і розриває заручини. Однак кар'єра не склалася.
Чи можна ще все виправити?

Смерть брата змусила рейнджера Гейджа взятися за власне
розслідування, у результаті якого
він виходить на вбивцю — главу
однієї із смертоносних сект. Хто
тепер зупинить цих вбивць, якщо
армія і уряд безсилі?

Захоплення заручників у Кореї
викликало шквал обурення у
Білому домі. Президент близький до того, щоб прийняти рішення атакувати Корею. Тим
часом у будівлі Білого дому
знайдено убиту жінку...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 Смiх з доставкою

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

додому
06.50, 07.40 Ера бiзнесу
07.15 Огляд преси
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.15 Т/с «Чаклунка»

09.05, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня

09.30, 03.35 Свiтло
09.55 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я

10.15, 04.10 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка

12.10, 15.45, 18.50, 21.15,
04.00 Дiловий свiт
12.20 Здоров'я
13.15 Театральнi сезони
14.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки)
15.35, 01.20 `Новини
15.50 Легко бути жiнкою
16.15 Т/с «Дiти бiлої богинi»
17.10 Х/ф «Головний
конструктор». 1 с.
18.40 Свiт спорту
19.05, 01.40 Про головне
19.25, 10+10
«.
Український ретро-хiт
21.20 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Ланцюг»
00.20 Вiд першої особи
00.40 Помiж рядками
02.25 ТелеАкадемiя

12.00
12.10
13.55
14.50
15.50
17.45
18.00
18.55
20.00
20.30
22.25
00.20
02.20
02.50

03.35

Т/с «Грім»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Таємницi
слiдства-8»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Т/с «Грім»
Т/с «У зонi
ризику»
Х/ф «Убиство в
Бiлому домi»
Подробицi
Д/ф «Закохатися
в людину. Iгор
Нiколаєв»
Х/ф «Убивство
в Бiлому
домi»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/ф «Бернард»
07.30 Снiданок з 1+1
08.05 Снiданок з 1+1
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»

11.50 Т/с «Доярка з
12.50
13.50
14.50
15.55
17.10
20.15
21.20
22.30
23.45
00.00
00.25
01.25
02.10
02.55
05.10

Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
з Ю. Горбуновим
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Моя хата скраю
ТСН
ТСН
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Незабутні»
Х/ф «Правдива
брехня»
Т/с «Незабутні»

05.00
05.30
06.30
06.40
07.10
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
12.25
12.45
13.00
13.15
14.25
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
00.30
01.30
02.20
03.10
04.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Х/ф «Брат за
брата»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Х/ф «Брат за брата»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Несекретнi файли
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi
новини
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда
про зiрок

09.50 Зiркове життя.
10.45
12.55
16.00
18.00
18.20
19.55
20.55
22.00
22.25
00.20
01.15

Зiрковi татусi-2
Х/ф «Мiльйонер»
МайстерШеф-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
кохання»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Сiльська
комедiя»
У маленькому селі Пишкіно живуть привабливий, але дуже
вже невдатний
Костя Пишкін і
його дружина –
розумниця і красуня Галя. І хоч
вони щиро кохають одне одного,
їхні стосунки
пройдуть через
серйозні випробування!..

03.10 Нiчний ефiр

06.00 Т/c «Як сказав Джим»
06.05 Очевидець. Найбільш
06.35
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.40
14.50
15.50
16.00
16.50
18.00
19.00
19.20
19.40
20.00
21.00
22.00
23.10
00.10
00.20
00.40
01.30
02.15
02.55
03.00

шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Кадетство»
Т/c «Воронiни»
Kids' Time
М/c «Кiтпес»
Kids' Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Кадетство»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Пiранiї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Щасливi разом»
Репортер
Спортрепортер
Т/c «Щоденники
вампiра-2»
Т/c «Еврiка»
Т/c «Рiццолi й Айлс»
Служба розшуку дiтей
Т/c «Школа»

УКРАЇНА

НТН

06.45 Х/ф «Принцеса на
бобах»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Подруга
особливого
призначення»
12.20 Т/с «Бандитський
Петербург-8»
14.20, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Жуки»
02.20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
04.30 Речовий доказ
ТЕТ

09.00 Т/с «Кремлiвськi

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

09.20, 13.10, 17.20 Т/c
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/c «Лягавий»
12.00, 04.25 Нехай говорять
14.40, 21.50 Т/c
«Подружжя»

15.40, 03.00 Щиросерде
зiзнання

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

23.50 Т/c «Грiмм»
00.45 Х/ф «Олена
Троянська»

02.10 Т/c «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ

10.25 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Малага» – «Порту»

12.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру

13.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

13.40 Лiга Європи УЄФА.

«Леванте» – «Рубiн»

16.00, 04.50 Один на один з
Гамулою

16.30 Лiга Європи УЄФА.
«Анжи» – «Ньюкасл»

18.35 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА

19.40, 22.45, 00.00 Шлях
до Амстердама

19.50, 00.45 Лiга Європи
УЄФА. «Iнтер» –
«Тоттенхем»
22.00 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Європи
УЄФА
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05:55 «МУЖИКИ!»

22:05 «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»

00:30 «СИНОПТИК»

01:00 «ЗЛАМАНА СТРІЛА»

СТБ

1+1

ІНТЕР

1+1

Отримавши звістку про зраду
нареченої Насті, герой вирішив
не повертатися додому після
армії і залишився працювати на
Півночі. Але несподівана смерть
колишньої коханої спонукала
його приїхати на батьківщину...

Гаррі — шпигун-суперагент, але
його дружина Хелен про це не
здогадується, вважаючи, що він
скромний продавець комп'ютерів. З нудьги вона приймає
залицяння шахрая, який видає
себе за шпигуна.

Дейв Спіртс, популярний ведучий прогнозу погоди, одержує
запрошення працювати у відомому нью-йоркському телешоу.
Гроші, відмінні перспективи, але
думка про це чомусь більше не
гріє...

Двоє пілотів на літаку з ядерними
бомбами на борту влаштували
бійку, через яку літак розбився.
Пожежники, які прибули на місце
події, встановили, що бомби...
зникли. Починається операція
«Зламана стріла».

ПЕРШИЙ
06.50, 07.40 Ера бiзнесу
07.15 Огляд преси
07.20 Країна on-line
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О. Калягiн. Я
вiдкрив самого себе»

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня
09.20 Д/ф «Одкровення
академiка
Вернадського»
09.45 Контрольна робота
10.15, 04.05 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.55 Офiцiйна хронiка

12.10, 15.35, 18.20, 21.20,
04.00 Дiловий свiт
12.15 Надвечiр'я
13.00 Вiра. Надiя. Любов
13.55 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки)
15.25, 01.20 `Новини
15.45 Околиця
16.10 Т/с «Дiти бiлої богинi»
17.10 Х/ф «Головний
конструктор». 2 с.
18.35 Свiт спорту
18.45, 01.35 Про головне
19.05 Концертна програма
«Тобi, єдинiй»
21.25 Ювiлейний концерт
П. Зiброва
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Ланцюг»
00.10 Ювiлейний концерт
гурту «Квiти»
02.05 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Грім»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Таємницi
слiдства-8»
12.00 Новини

12.10
13.55
14.50
15.50
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30
00.30
02.20

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

11.50

12.50

Слiдство вели...
Судовi справи

13.50
14.50
15.55

Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини

16.45
17.10

Т/с «Свати-3»
Подробицi
Х/ф «Синоптик»

19.30
20.15
22.05

Х/ф «Фотозбiльшення»

01.00

Шустер Live

04.05 Подробицi
04.35 Д/ф «В. Добринiн.
«Мир не прост,
совсем не прост...»

02.40
04.15

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Т/с «Доярка з
Хацапетівки-2. Виклик
долi»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
з Ю. Горбуновим
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Правдива
брехня»
Х/ф «Зламана
стрiла»
Х/ф «Мiй татусь, його
коханка та я»
Х/ф «Дуже
небезпечна штучка»

ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей
05.00 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Х/ф «Брат за брата»
12.25 Анекдоти по-

СТБ
05.10 Чужi помилки
Сюжет заснований на кримінальних історіях,
які сталися в
Україні. Програма побудована
на психології, мотивах, які штов-

13.15 Т/с «Прокурорська
14.25
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
00.30
01.30
02.25
03.15
04.05

перевiрка»
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Х/ф «Брат за брата»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Екстрений виклик
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

10.00
11.00
шому місці – при- 13.20
чина, і тільки по13.25
14.30
тім – наслідок.
14.40
Х/ф «Мужики!..»
14.50
Х/ф «Кохання пiд
15.50
16.00
наглядом»
Т/с «Нiна. Розплата за 16.50
18.00
кохання»
19.00
Вiкна-Новини
19.20
Х/ф «Операцiя «И» та 19.40
20.00
злочин. На пер-

05.55
07.35

українськи

06.35
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00

хнули людину на

українськи

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

НОВИЙ
06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 Очевидець. Найбільш

09.30
17.50
18.00

iншi пригоди Шурика»

20.00
22.00
22.25
00.40

Холостяк-3
Вiкна-Новини

21.00
22.00
23.10
00.10
00.20
00.40

Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою

01.40 Х/ф «Мiльйонер»
03.25 Х/ф «Сiльська

01.30
02.15
03.00

комедiя»

шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Кадетство»
Т/c «Воронiни»
Kids' Time
М/c «Кiтпес»
Kids' Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Кадетство»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Пiранiї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої-2»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Щасливi разом»
Репортер
Спортрепортер
Т/c «Щоденники
вампiра-2»
Т/c «Еврiка»
Т/c «Рiццолi й Айлс»
Т/c «Школа»

УКРАЇНА
06.00 Т/c «Дорожнiй

НТН
06.00 Легенди карного

07.00
14.45
16.45
17.00
19.00
19.30
23.45
01.30
03.15
04.25
04.50
05.05

розшуку
Т/с «Проти течiї»
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Висяки»
Свiдок
Т/с «Забутий»
Х/ф «Зiрка»
Х/ф «Воронована
сталь»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Еллi МакБiл»
13.00 Богиня. Нова колекцiя
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 19.30 Даєш, молодь!
15.45, 01.25 Вайфайтери
16.25 Т/с «Чемпiонки»
17.25 10 крокiв до кохання
18.30 Одна за всiх
20.35 Вiталька
21.35 Що якщо?
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.30 Анекдоти
00.00 Т/с «Притулок»

патруль-2»

07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Подiї

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

10.00, 20.00 Т/c «Лягавий»
12.00, 04.30 Нехай говорять
14.40 Т/c «Подружжя»
15.40, 02.25 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.55 Говорить
Україна

21.50 Т/c «Мент у законi»
01.35 Т/c «Безмовний
свiдок-2»

02.50 Ласкаво просимо
ФУТБОЛ
10.25 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
11.20, 23.25 Огляд матчiв.
Лiга Європи УЄФА
12.20, 13.25 Лiга чемпiонiв:
зворотнiй вiдлiк
12.55 Жеребкування. Лiга
чемпiонiв УЄФА
13.55 Жеребкування. Лiга
Європи УЄФА
14.25 Шлях до Амстердама
15.00, 00.45 Чемпiонат
Iспанiї. Передмова до
туру
16.00, 03.00 Лiга Європи
УЄФА. «Iнтер» –
«Тоттенхем»
18.00, 19.45 Футбол live
18.55 ЧУ. «Металург» (З) –
«Карпат»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Вольфсбург» –
«Фортуна»
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13:30 «ЗІРКА»

19:00 «ДЕНЬ «Д»

00:00 «ІНШИЙ СВІТ. ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ»

00:10 «РОМОВИЙ ЩОДЕННИК»

НТН

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

За повістю Е. Казакевича. Велика Вітчизняна війна. Маленька
розвідгрупа проникла у тил ворога. Розвідникам вдалося зібрати і передати необхідні відомості, але вони не змогли повернутися назад.

Іван живе у глухому лісі разом з
маленькою дочкою Женею.
Одного разу на його будинок
здійснюється наліт, під час якого
Женю викрадають. Від Івана в
обмін на життя дочки вимагають
вбити естонського президента.

Лікан на ім'я Люциан — лідер
перевертнів у боротьбі проти
Віктора, короля вампірів, який
поневолив їх. До Люциана приєднується Соня і допомагає
йому в боротьбі проти торговців
смертю.

Екранізація роману Хантера
C.Томпсона. Журналіст Пол
Кемп кидає роботу в престижному нью-йоркському виданні, їде
в Пуерто-Ріко та влаштовується
кореспондентом в англомовній
газетці міста Сан-Хуана.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.00 Концерт В. Добринiна
08.30 Панянка i кулiнар
09.05 Х/ф «Вальс

06.20
10.00
11.05
12.05
16.05

довжиною в життя»
11.30 Життя на рiвних
11.50 Секрети успiху
12.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
(жiнки)
13.25 Мiсiс України.
Iнтернешнл
14.25 Бiатлон. Гонка
переслiдування
(чоловiки)
15.15 Золотий гусак
15.55 Футбол. ЧУ.
«Шахтар» (Донецьк) –
«Чорноморець»
(Одеса)
16.45 Енергоблок
17.55 В гостях у Д. Гордона
18.50 М. Поплавський «Я
люблю тебе,
Україно!»
20.50 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Кабмiн: подiя тижня
22.10 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.30 Ера здоров'я
23.50 Кiно в деталях
00.40 Смiх з доставкою
додому
01.45 Нащадки
02.40 ТелеАкадемiя
03.40 Запам'ятай
03.45 Д/ф «Бачити барви»
04.35 Д/ф «Створювати
барви»

20.00
20.25

22.35
23.00

00.15

1+1

ICTV

Шустер Live
Чекай на мене
Смачне побачення
Т/с «Ключi вiд щастя»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Подробицi
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Великий бокс.
В. Кличко
Великий бокс.
В. Узєлков vs.
С. Себiхi
Х/ф «15 хвилин»

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Мiй татусь,

Детектив Едді
Флеммінг вміє і
справу розкрити,
і при цьому показати себе з вигідного боку. Новий
злочин він повинен розслідувати
разом зі своїм
давнім суперником Джорді Воршоу. Джорді та
Едді незабаром
виходять на слід
убивць.

13.50

02.20 Подробицi
02.45 Х/ф «Кокаїн»
04.40 Х/ф «15 хвилин»

08.00
09.00
10.10
10.15
10.40
11.00
12.00
12.25

15.40
16.30
18.30
19.30
20.00
22.20
00.10
02.15
03.55
05.25

його коханка
та я»
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/ф «Ангрi
бьордс»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-4.
В'єтнам
Тачки
Що? Де? Коли?
Зiрковi вiйни
Х/ф «Доктор
Дулiттл»
Шiсть кадрiв
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-2
ТСН
Х/ф «1+1»
Х/ф «Дуже
небезпечна штучка»
Х/ф «Ромовий
щоденник»
Х/ф «Зламана
стрiла»
Х/ф «Випадковий
попутник»
ТСН

04.15
04.45
05.35
06.10
08.50
09.30
10.40
11.35
12.35
13.05

15.00
17.45
18.45
19.00
20.45
00.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Контакт»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Дивитися всiм!
За кермом
Х/ф «Скелелазка i
останнiй iз 7-ої
колиски»
Х/ф «Легенда Зорро»
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «День «Д»
Т/с «Маю честь!»
Х/ф «Гарольд i
Кумар. Втеча з
Гуантанамо»
Гарольд і Кумар
розраховують весело провести
канікули у Амстердамі та вдосталь розширити
свідомість, однак
надто пильні попутники приймають друзів за терористів. Парочка втікає по всій
країні від влади...

02.25 Х/ф «Шовк»
04.05 Про-Ziкаве.ua
04.20 Свiтанок

НОВИЙ

05.00 Нашi улюбленi
06.00
07.20
08.10
09.20
11.50
15.55
17.00
19.00
22.10
02.00
02.45

мультфiльми
Х/ф «Де знаходиться
нофелет?»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Хата на тата
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
Україна має талант!-5
Слiдство ведуть
екстрасенси
Детектор брехнi-3
Х/ф «Стережись
автомобiля»
Наділений загостреним почуттям справедливості страховий
агент Дєточкін,
прагнучи допомогти правосуддю у боротьбі з
порушниками закону, викрадає їхні автомобілі. А
гроші переказує у
дитячі будинки. І
робить це з маніакальною наполегливістю.

04.15 Нiчний ефiр

06.00
07.20
08.10
10.00
11.55
13.40
14.00
14.40
15.30
18.00

Т/c «Тру Джексон»
Новий погляд
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Файна Юкрайна
Т/c «Татусевi дочки»
Х/ф «Скубi Ду-2.
Монстри на волi»
Під час урочистого відкриття криміналістичного
музею в Куллсвіллі ожили костюми монстрівпривидів. Відважній п’ятірці –
Фреду, Дафні,
Шеггі, Вельмі і
чарівному псові
Скубі доведеться
дізнатися, хто випустив їх на свободу.

20.00 Х/ф «Кохання з
22.00
23.55
00.00
02.00

повiдомленням»
Хто зверху-2
Спортрепортер
Х/ф «Iнший свiт.
Повстання лiканiв»
Т/c «Еврика»

УКРАЇНА

НТН

05.50 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
Києва
07.00 Подiї
07.00 Залiзний Оскар
07.10 Т/c «Iнтерни»
07.30 Х/ф «Сiрi вовки»
08.10 Найрозумнiший
09.45 Х/ф «Випадок у
10.00 Таємницi зiрок
квадратi 36-80»
11.00 Найкращий кухар на
11.30 Речовий доказ
селi-2
12.00 Свiдок
12.00 Т/c «Дорожнiй
13.00 Лохотрон
патруль-2»
13.30 Х/ф «Зiрка»
16.00 Х/ф «Горобчик»
15.20 Т/с «Шериф»
18.00 Т/c «Волошки»
19.00 Т/с «Павутиння-6»
19.00 Подiї
23.00 Свiдок
19.20 Т/c «Волошки»
00.00 Х/ф «Бранцi небес»
22.20 Т/c «Шаман»
02.15 Х/ф «Лiсоруб»
02.10 Т/c «Мент у законi»
03.40 Речовий доказ
03.40 Подiї
04.20 Уроки тiтоньки Сови 04.00 Т/c «Мент у законi»
04.40 Правда життя
05.30 Срiбний апельсин
ТЕТ
ФУТБОЛ
08.00
08.35
09.00
09.25
10.00
11.00
11.40
13.50
15.30
16.50
19.10
21.10
22.25
23.00
00.50
02.15

Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Лiло i Стiч»
Єралаш
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Т/с «Половинки»
М/ф «Попелюшка-3.
Подорож у минуле»
Х/ф «Диявол носить
Прада»
Х/ф «Чорний лицар»
Вiталька-2
Що якщо?
Х/ф «Вечiрка
вампiрiв»
Х/ф «Вампiрелла»
До свiтанку

07.15 Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру

07.45, 08.45 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

08.15 Futbol Mundial
09.00 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА

10.25 ЧУ. «Металург» (З) –
«Карпат»

12.30, 13.00, 15.25, 17.55,
20.25 Футбол live
13.25 ЧУ. «Зоря» –
«Волинь»

15.55 ЧУ. «Шахтар» –
«Чорноморець»

18.25 ЧУ. «Таврiя» –
«Металург» (Д)

20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Мальорка»

22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» – «Бетис»

qrjlprfpoojl
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19:10 «ОХОРОНЕЦЬ»

22:15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

23:45 «НЕРЕАЛЬНИЙ БЛОКБАСТЕР»

00:30 «МОСКОВСЬКА СПЕКА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Френк Фармер стає охоронцем
співачки Рейчел Меррон, яка
постійно отримує листи з погрозами. Поступово Рейчел і Френк
зближуються, і йому вдається
знайти замовника замаху, який
готувався найближчим часом.

Через 10 років Алехандро де ла
Вега обіцяє Єлені та синові Хоакіну розлучитися з маскою, але
втілити ці плани в життя йому не
вдається, оскільки зріє нова
змова, боротися з якою може
лише всесильний Зорро...

Група молоді, яка страждає олігофренією у різній стадії розвитку, зустрічає кінець світу, який
настав 29 серпня 2008 року і був
передбачений в 10001 році до
нашої ери їхнім предком — олігофреном-неандертальцем.

При проведенні секретної операції зі знешкодження злочинної
групи торговців зброєю вбивають молодого поліцейського.
Батько загиблого вирушає на
пошуки вбивці, який сховався у
Росії.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10 Свiт православ'я
06.40, 00.40 Смiх з
доставкою додому

07.10 Сiльський час
07.40, 23.35 Дружина
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною

09.50 Крок до зiрок
10.30 Шеф-кухар країни
11.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт (жiнки)
12.15 Маю честь запросити
13.05 Караоке для дорослих
13.50 Ближче до народу
14.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт (чоловiки)
15.15 В гостях у Д. Гордона
16.10 Дiловий свiт
16.45 Х/ф «Гiркий ялiвець»
18.05 Смiхоспортодром
18.25 Концертна програма
«З днем ТеБе»
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.30 Точка зору
21.55 Фольк-music
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
01.50 Досвiд
03.10 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
03.30 Книга.ua
03.50 Д/ф «Вiдчувати
барви»
04.45 Околиця
05.10 Надвечiр'я

ІНТЕР
06.40 Великий бокс.

07.50
09.30
10.20
14.15
18.05

В. Узєлков vs.
С. Себiхi
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Школа доктора
Комаровського
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Т/с «На сонячному
боці вулицi»
Х/ф «Iванко»
Товстунка Даша
працює коректором в одному з
глянцевих журналів. Вона замінює
особисте життя
детективами, серіалами і алкоголем. Раптом поряд з Дашею
з’являються двоє
чоловіків, які перевертають з ніг
на голову її звичне життя.

1+1
06.05
07.50
08.10
09.00

10.10
10.15
10.40
11.05
11.45
12.50
14.50
15.55
17.00
18.20
19.30
20.15
22.25
23.25
00.35

ICTV
05.15 Факти
05.35 Свiтанок
06.25 Квартирне питання
07.15 Анекдоти по-

07.35
08.45
09.10
10.25
11.30
12.00
12.25
12.50
14.35
18.45
19.30
22.15
01.00
02.15

2013

01.00 Х/ф «Суцiльнi

02.25 Х/ф «Ромовий
щоденник»

04.20 Х/ф «Чужi листи»

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Мульт особистостi
Кримiнальний облом
Х/ф «День «Д»
Т/с «Маю честь!»
Факти тижня
Х/ф «Маска Зорро»
Х/ф «Легенда Зорро»
Т/с «Таксi»
Х/ф «Монгол»

Хлопчик Темуджин, котрому належить стати Чінгісханом, повелителем півсвіту,
пройшов через
голод, приниження, рабство. На
нього полювали,
його катували і
зраджували. Він
вижив, хоча здавалося, що це неможливо. Його
силу, розум та волю не зрівняти з
можливостями
звичайної людини.

Звукорежисер,
закоханий у дівчину-кілера Рю,
мріє створити
детальну звукову
карту Токіо. Серед мільйона
звуків, що видаються величезним містом, загублена історія кохання.

20.00 Подробицi
21.00 Великi танцi
23.00 Музична премiя UNAнеприємностi»
02.25 Подробицi
03.10 Д/ф «Рейс 007. Третiй
зайвий»
03.55 Д/ф «Крутий маршрут
Iгоря Крутого»

Х/ф «Чужi листи»
Марiччин кiнозал
Ремонт +
Лотерея «ЛотоЗабава»
М/ф «Ескiмоска»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Гастрономiчнi
подорожi
Недiля з кварталом
Х/ф «Випадковий
попутник»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН
Голос країни-3
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
Зiрковi вiйни
Х/ф «Карта звукiв
Токiо»

04.05 Про-Ziкаве.ua
04.20 Свiтанок

СТБ
04.55 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.00 Х/ф «Стережись
автомобiля»
Їмо вдома
Кулiнарна династiя
Караоке на Майданi
Т/с «Рiвняння
кохання»
15.50 Україна має талант!-5
19.00 Битва екстрасенсiв
20.00 Х/ф «Сiм Я»

07.40
08.45
10.40
11.40

Олексію Новикову, власнику невеликої
комп’ютерної
фірми, необхідно
підписати угоду з
канадським партнером, Девідом
Коті. Але виявилося, що для Коті
важливо мати
справу з людиною сімейною.
І Олексій наважується на брехню...

21.55 Х/ф «Повернення
блудного тата»

00.00 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»

01.45 Х/ф «Де знаходиться
нофелет?»
03.05 Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.00 Т/c «Тру Джексон»
06.55 Новий погляд
07.45 Церква Христа
08.00 Запитайте у лiкаря
08.30 М/c «Губка Боб»
09.00 М/c «Пiнгвiни з
Мадагаскару»

10.00 Х/ф «Астерикс у
Британiї»
Юлій Цезар не на
жарт розлютився
на британців, які
не тільки не здавалися римським
військам, але й
неодноразово
допомагали в
битвах волелюбним галлам. Вихід один – війна!

11.45 Педан-Притула Шоу
13.10 Хто зверху-2
15.10 Х/ф «Скубi Ду-2.
Монстри на волi»

17.05 Х/ф «Кохання з
повiдомленням»

19.10 Х/ф «Охоронець»
22.00 Педан-Притула Шоу
23.45 Х/ф «Нереальний
блокбастер»

01.25 Спортрепортер
01.30 Х/ф «Напiвпрофi»

УКРАЇНА
НТН
05.30 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
Києва
06.40 Подiї
06.20 Х/ф «Випадок у
07.00 Х/ф «Горобчик»
квадратi 36-80»
09.00 Ласкаво просимо
07.45 Т/с «Шериф»
10.00 Герої екрану
11.30 Легенди карного
11.00 Т/c «Дорожнiй
розшуку

12.00, 03.10 Агенти впливу
13.00 Православнi святi
15.00 Т/с «Забутий»
19.00 Т/с «Бригада»
00.00 Д/с «Таємницi

патруль-2»
Т/c «Iнтерни»
Найрозумнiший
Т/c «Слiд»
Подiї тижня
Т/c «Iнтерни»
Т/c «Iнтерни»
Великий футбол
Т/c «Шахта»
Т/c «Шаман»
Подiї тижня
Т/c «Шаман»

02.05 Речовий доказ
04.30 Уроки тiтоньки Сови
04.50 Правда життя

13.00
14.00
16.00
19.00
20.00
21.00
23.00
00.30
02.25
03.50
04.35

ТЕТ
09.25 М/с «Дашадослiдниця»
10.00 М/с «Iндiйськi байки»
10.25 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/ф «Попелюшка-3.
Подорож у минуле»
12.30 Х/ф «Життя чи щось
таке»
14.40 Х/ф «Диявол носить
Прада»
17.00 Х/ф «Чорний лицар»
19.00 Даєш, молодь!
19.35 Вiталька-2
20.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.50 Х/ф «Раптово
вагiтна»
00.50 Х/ф «Мiй єдиний»
02.35 До свiтанку

ФУТБОЛ
10.25 Д/с «Непридумані
історії футболу»
11.00, 04.35 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
11.30 Один на один з
Гамулою
12.00, 13.00 Футбол live
13.25 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Арсенал»
15.55 Чемпiонат Iталiї.
«Сампдорiя» –
«Iнтер»
17.55 Чемпiонат Англiї.
«Вiган» – «Ньюкасл»
19.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Осасуна» –
«Атлетико»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» – «Райо
Вальєкано»
00.10 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Арсенал»

кримiнального свiту»

00.30 Х/ф «Московська
спека»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Колектив управління підготовки персоналу
АДПСУ сердечно вітає з 50-річчям начальника
відділу підготовки персоналу Східного
регіонального управління ДПСУ полковника
ЧЕПУРНОГО Бориса Анатолійовича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, широкого
життєвого шляху та плідної роботи на благо
нашої країни! Нехай у задумах завжди буде
мудрість, у службових справах – підтримка
однодумців, у серці – добре і сонячно
від людської вдячності! Нехай життєвий
і професійний шлях буде наповнений
новими злетами та досягненнями, а все
зроблене Вами добро вертається сторицею!
Нехай щастить завжди та всюди, і хай Бог
благословляє усе Ваше подальше життя!
Колектив Білгород-Дністровського
прикордонного загону щиро вітає своїх
колег, іменинників березня – підполковників
– Олександра ПОПИКА, Віктора
ОСТАПЕНКА, Вадима ПЕТРИШЕНА; майорів
– Максима ГНАТИШИНА, Олександра
ТАРАСЕНКА, Дмитра ГАВРІКОВА;
капітанів – Костянтина ПЕТРОВА, Кирила
КУЗНЄЦОВА; старших прапорщиків – Сергія
МАГЛУ, Миколу ДОНКОГЛА; прапорщиків
Людмилу ПАСЛАВСЬКУ, Любов ІВАНОВУ,
Віктора КУЗЬМЕНКА та старшину Олену
БЛАЖАН!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя,
достатку та успіхів у службі!

ЗНАЙ НАШИХ!

Cердечно вітаємо з Днем народження
начальника продовольчого забезпечення
Одеського прикордонного загону
капітана ВЛАСЮКА Романа Петровича!
Бажаємо здоров’я міцного, як алмаз, щастя
безхмарного, любові океан! Нехай краса
та молодість завжди будуть кришталевою
водою. Успіхів і бездонний мішок всіляких
гараздів! Нехай дітки будуть радістю, робота
приносить задоволення, а в твоє віконечко
завжди світить ясне сонечко та дарує безліч
довгих щасливих літ!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю!
З любов’ю, дружина, батьки,
донечка, брат і свати
Колектив відділу прикордонної служби
«Харків» щиро вітає з Днем народження
cтаршого прапорщика ПРИСЯЖЕНКО Аллу
Володимирівну, прапорщика МАЛЮГУ
Олександра Віталійовича та сержанта
МАРТИНЕНКА Романа Васильовича!
У цей святковий день від усього серця
бажаємо здоров’я, щастя і добробуту Вам
і Вашим родинам, успіхів і здобутків у всіх
справах, наснаги та натхнення!
Нехай кожна мить буде повна надії
І нехай пощастить здійснити всі мрії!
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!

ДОСЛІДЖЕННЯ

Що українські інтернеткористувачі хочуть знати
про жінок

Один із найбільших пошуковиків у країнах СНД,
Яндекс, провів дослідження і з’ясував, що українські
користувачі найчастіше запитують про жінок. Виявляється, найчастіше питання
стосуються дівчат. Частка
запитів із словом «дівчина»
становить більш як 50% усіх
питань про жінок. На другій позиції за популярністю
– мами і кохані. Найменше

Українські спортсмени не перестають дивувати світ своєю
чудовою спортивною підготовкою та жагою до перемоги. Не
пройшло багато часу від літньої Олімпіади в Лондоні, як вони
знову тішать Батьківщину новими нагородами. Приємно, що
значний вклад у це належить представникам спортивної команди
Державної прикордонної служби України.
Максим СІБУРОВ

Лише нинішнього року у ході
низки
європейських
чемпіонатів
спортсмениприкордонники
показали найкращі
результати та стали абсолютними лідерами
змагань. Зокрема, у чемпіонаті Європи з
легкої атлетики в швецькому місті Гетеборг
інструктор вищої кваліфікації з олімпійських видів спорту
спортивної команди ДПСУ Ольга
САЛАДУХА виборола звання чемпіонки у потрійному
стрибку з новим національним рекордом. Спортсменінструктор 1-ї категорії спортивної команди
ДПСУ Галина АВРАМЕНКО у чемпіонаті
Європи зі стрільби з пневматичної зброї в

м. Оденсе, Данія, завоювала 2 золоті медалі у вправах «Рухома ціль». У польському
м. Ржешув спортсмен-інструктор 1-ї категорії спортивної команди ДПСУ Вікторія
КОВАЛЬ здобула золоту
медаль у чемпіонаті Європи
зі стрільби з
лука.
Порадувала українців й нещодавня
перемога
боксерської
команди
«Українські
отамани»
(до її складу
входять прикордонники
Олександр
УСИК
та
Василь ЛОМАЧЕНКО)
над «Британськими левовими серцями».
Зустріч проходила в рамках групового турніру Всесвітньої серії боксу.
n

ОТАКОЇ!

Китайські дороги «заспівали»

Щомісяця користувачі
інтернету ставлять близько
півмільйона запитів про
представниць прекрасної
статі – дружин, коханих,
подруг, мам і сестер.
Корреспондент.biz

Лідери спортивних баталій

запитів про дружин – у Яндексі вважають, що з ними,
напевно, і так все зрозуміло.
У запитах з ключовим
словом «дівчина», як правило, багато романтики:
смс коханій дівчині, компліменти дівчині, освідчення у коханні дівчині. Крім
того, українці хочуть знати,
як закохати у себе дівчину і
як повернути її. У свою чергу, велика частина питань
зі словом «дружина» присвячені темі подарунків і
покупок, наприклад, яким
подарунком здивувати дру-

жину, чому чоловік не купив дружині шубу.
Найкумедніші запити
користувачів
стосуються мам, мабуть тому, що
їхні автори – діти. Наприклад, їх цікавить, як вмовити маму взяти кошеня,
як вмовити маму купити
коня, як розвеселити, чому
маму назвали мамою. Є й
більш серйозні питання: як
змусити маму з «важким»
характером поїхати за кордон або як мамі пояснити,
що у мене двійка в щоденнику.
n

Перша музична дорога відкрилася у провінції Хенань
(центральний Китай). Під час руху авто дорога
відтворює частину китайського національного гімну і
популярної народної пісні.
Укрінформ

«Музична» частина дороги становить 300 метрів завдовжки, і грає мелодію автомобілям, які їдуть з мінімальною
швидкістю 40 км/год. Під час руху в одну
сторону ви можете почути частину китайського національного гімну, а в іншу
– популярну народну пісню «Mo Li Hua».
Мелодія створюється сотнями крихітних
поглиблень в асфальті з інгібіторами, які
передають під час руху автомобіля вібрації. Звуки можна почути як всередині, так
і зовні автомобіля.

Це перша така дорога в Китаї. Подібні
дороги були відкриті в Японії, Південній
Кореї та Данії. Вперше незвичну ідею
створення таких шляхів 1994 року озвучили два данські художники.
n

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
27 лютого 2013 року пішов з життя доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної
академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
у період з 1993 по 1999 рік

Андрій
та Данил
Левенчуки

КИСЛИЙ
Олександр Олександрович.
Колектив Національної академії Державної прикордонної служби України
пам’ятає його як вмілого керівника, мудрого наставника, гарного організатора
й талановитого науковця. Він завжди розумів проблеми підлеглих, вмів
підтримати та порадити у вирішенні будь-яких питань. Багато офіцерівприкордонників можуть пишатися тим, що їх навчав Олександр
Олександрович.
Його справи, вчинки та добре ім’я назавжди
залишаться у нашій пам’яті.
Колектив Національної академії висловлює
своє співчуття рідним і близьким Олександра
Олександровича з приводу його передчасної смерті.
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Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
ООлег
лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Черговий по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
Андрій ГЕРАСИМКІВ

с. Глиниця Радомишльського р-ну Житомирської області.
Допоможіть знайти братиків, 4-річного Андрійка та 3-річного Данилка Левенчуків! 28 лютого вони
гралися на подвір`ї біля хати та за деякий час зникли. Санчата дітлахів знайшли неподалік від їхнього
дому, але хлопчиків досі ніхто не бачив.
Прикмети Данилка: на вигляд 3-4 роки, має родимку на правій щоці. Одяг: світло-зелена куртка,
темно-синя куртка на блискавці, сині штани, синя шапка
з балабоном, білі черевики.
Прикмети Андрійка: виглядає на 4-5 років. Одяг:
світло-синя зимова куртка, червона кофта зі смужками,
сині штани, зелена шапка з балабоном, зелені черевики.
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