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За активної підтримки мера міста Рава-Руська Ірини
ВЕРЕЩУК та керівництва відділу прикордонної служби
«Рава-Руська» Львівського прикордонного загону вперше
відбувся конкурс дитячого твору з прикордонної
тематики «Я захищатиму кордони Батьківщини».
Участь у ньому взяли учні 6–8 класів шкіл
прикордоння Жовківського району Львівської
області.
стор.
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ПРИКОРДОННИК

Сьогодні принципи навчання офіцерів для
кордону нашому кореспонденту розкриває
перший заступник ректора Національної академії
Держприкордонслужби генерал-майор Валерій
КАЛЮЖНИЙ.

стор.
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Координати
46° 32’n, 30° 54’е –
Україна, Одеса!

Ôото Оксани ÏОЧТОВО¯

Неймовірно, але факт: прикордонники відділу «Одеса»
мало не щодня відвідують Бразилію, Туреччину,
Австралію та багато інших країн світу. Але як? Вся річ у
тому, що кожне судно, розтинаючи своєю кормою хвилі
під прапором іншої країни є її територією. Ось і виходить,
що при виконанні своїх посадових обов’язків, здійснюючи
огляд цих суден, «зелені кашкети» автоматично
стають гостями іншої держави. А порт Одеси
нарівні зі славнозвісним Дюком став одним із
символів Південної Пальміри і його координати
стор.
46°32’n, 30°54’е знає чи не кожен мореплавець.
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НА ДОЗВІЛЛІ

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

На кордонах закордону

Програма телепередач
на 18 – 24 березня
2013 року

З початку нового року пройшло порівняно небагато
часу. Проте навіть за такий доволі короткий термін
контрабандисти з різних куточків світу встигли «подивувати»
правоохоронців своїми «витівками». Погодьтеся,
не так часто на кордоні можна побачити людські
голови або ж нелегальну партію золота вагою
небагато-немало – понад 1 тонну. Але про все по
порядку…
стор.
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8-11
стор.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 380

Державний кордон України перетнуло

1,4 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону
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контрабандних товарів
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Готуватися,
а не чекати великої води

n Півкраїни –
за кордон

Торік за кордон виїхало
близько 22-х мільйонів українців,
що майже на 7% більше, ніж
2011 року. Про це повідомив
під час прес-конференції віцепрезидент з виїзного туризму
Асоціації лідерів тур-бізнесу
Олександр НОВІКОВСЬКИЙ.
За експертними оцінками
туроператорів близько 1,5 млн. з
них купили продукт туристичної
діяльності. Основними
напрямками українського
туризму є ті країни, у яких
максимально легкий візовий
режим і ті, які легко доступні
для відпочинку – це Туреччина,
Єгипет, Арабські Емірати,
Таїланд, Хорватія, Чорногорія,
Чехія, Індія і Австрія.
Максим МАЛОВ

n У потягу

Москва–Київ
буде duty free
У “Столичному експресі”,
що прямує без зупинок між
Києвом і Москвою, вже з
кінця травня нинішнього року
планують запустити пілотний
проект з безмитного продажу
товарів. Про це повідомили у
«Федеральной пассажирской
компании» – дочірній структурі
«Российские железные дороги»,
що займається перевезеннями
пасажирів на далеких
сполученнях. Асортимент товарів
буде аналогічний тому, що
пропонується на борту літаків
(спиртні напої, парфумерія і
косметика, ювелірні прикраси).
Хто буде оператором duty free,
в компанії не повідомляють,
посилаючись на те, що договір
ще не підписано.
РБК-Україна

n За кермо –

після медогляду
Хочете сісти за руль?
Відтепер це можна зробити
лише попередньо пройшовши
медогляд. Цього вимагає
спільний наказ МВС та МОЗ
України, що зобов’язує водіїв
регулярно проходити медогляд.
Найцікавіша частина Положення
стосується термінів проведення
медоглядів. Так, передбачено,
що його повинні проходити водії
віком до 55 років один раз на 10
років, особам віком від 56 до 75
потрібно перевірятися один раз
на 3 роки, а ось для водіїв, котрим
виповнилося 76 і старше медогляд
обов’язковий щороку. Також
щорічно повинні проходити
медогляд ті водії, котрі задіяні для
перевезення пасажирів і вантажів.
Важливим недопрацюванням
спільного наказу є те, що не
передбачено механізм контролю
за проходженням медоглядів.
Наприклад, попередній огляд
для кандидатів у водії зможуть
проконтролювати працівники
ДАІ (без даного документа
не видадуть права), щозмінні
і позачергові – працівники
автотранспортних підприємств, а
ось періодичні – залишаються на
сумлінні самих водіїв.
Юрій ЗАНОЗ

Враховуючи досвід попередніх років, можна передбачити, що прихід
весни матиме для нашої країни й дещо негативні наслідки. Це пов’язано
з паводками, котрі підтоплюють близько 25% держави. У зв’язку з
актуальністю даного питання Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів з
керівниками відповідних державних органів нараду.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Передусім Глава Держави наголосив, що
місцева і центральна влада повинні провести
належну підготовчу роботу для запобігання
наслідкам весняних паводків. А тому органам
влади потрібно передбачити різні варіанти
розвитку подій для мінімізації наслідків можливих повеней.
– Нинішнього року ми маємо можливість значно підсилити нашу координацію.
Це пов’язано з проведеною раніше реформою, внаслідок якої сьогодні Служба надзвичайних ситуацій входить до складу Міністерства оборони України – підкреслив
Глава Держави.
Президент наголосив, що сьогодні є можливість залучити додаткові сили й техніку для
того, «щоб допомогти людям пройти через цей
іспит, який вони проходять щорічно».
У свою чергу питання стану готовності
органів виконавчої влади до оперативного
реагування на можливі надзвичайні ситуації,
пов’язані із затопленням територій, було розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів. Уряд

доручив чиновникам активізувати заходи з
недопущення надзвичайних ситуацій під час
повені.
Як результат, місцеві органи та Міністерство регіонального будівництва та житловокомунального господарства, Мінагрополітики, Мінприроди, Держводагентство отримали
вказівку в період проходження повені забезпечити стале функціонування систем відведення поверхневих стічних вод, зливових каналізаційних, дренажних систем у населених
пунктах та повеневих водоскидів і донних водовипусків гідротехнічних споруд. Водночас
належить вирішити питання щодо визначення балансоутримувачів водосховищ, гідротех-

нічних споруд для забезпечення їх належної
експлуатації, ремонту та відновлення. Окрім
цього, власникам та орендарям водоймищ,
ставків надаватимуться рекомендації щодо
порядку регулювання води та утримання в
належному стані захисних дамб, шлюзів та інших гідротехнічних споруд.
Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій вже близько місяця проводить перевірки стану систем відведення поверхневих стічних вод, зливової каналізації,
дренажних і меліоративних систем міст, повеневих водоскидів і донних водовипусків гідротехнічних споруд, що забезпечують безпечний
пропуск повені і захист населених пунктів від
шкідливої дії води по всій території країни. Її
результати виявилися не надто оптимістичними. Загалом гідроспоруди місцевого значення
в багатьох регіонах перебувають у незадовільному стані. Зокрема, для Києва головною проблемою є незадовільний стан відкритих русел
малих річок, меліоративних каналів та зливової каналізації. А от у Карпатському регіоні
цього року невеликі запаси снігу в гірських
районах, тож за умови сприятливих погодних
умов проходження повені тут буде відбуватися
без значних негативних наслідків.
n

УРЯДОВЕ РІШЕННЯ

ОФІЦІЙНО

Welcome до Донецька
Кабінет Міністрів України спростив видачу віз і
процедуру прикордонного контролю в пунктах
пропуску через державний кордон у період
підготовки та проведення в Україні юнацького
чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Як відомо, у липні нинішнього року у Донецьку проходитиме юнацький чемпіо
нат світу з легкої атлетики.
Відтак український Уряд вже
зараз подбав про те, щоб
учасники, організатори та
гості цього спортивного форуму могли без зайвих проб
лем відвідати нашу країну і
не відчували дискомфорту
під час перетину державного
кордону. Задля цього Кабмін своєю постановою доручив Адміністрації Державної
прикордонної служби вжити заходів щодо спрощення
прикордонного
контролю
для: членів команд, які здобули право на участь у чемпіонаті; делегацій від кожної на-

ціональної федерації з легкої
атлетики; працівників Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій; комерційних партнерів спортивного
дійства та їхніх працівників, а
також представників засобів
масової інформації та інших
осіб, акредитованих Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій у зв’язку
з проведенням чемпіонату.
Прикордонний контроль
зазначених осіб здійснюватиметься у першочерговому
порядку. Причому перевірку
їхніх паспортних документів
прикордонні наряди зможуть проводити як у кабінах
паспортного контролю, так
і на смугах руху транспорту, в контрольних павільйонах, службових приміщеннях
пунктів пропуску чи безпосередньо в транспортних

засобах. За домовленістю з
авіаперевізниками в іноземних аеропортах здійснюватиметься попередня перевірка
правових підстав для в’їзду в
Україну іноземців і осіб без
громадянства. Крім того, у
пунктах пропуску будуть встановлені системи зчитування
з електронних носіїв персональних даних осіб.
У свою чергу Міністерство закордонних справ
отримало вказівку доручити
дипломатичним представництвам і консульським установам України за кордоном
невідкладно оформляти для
учасників, організаторів і
гостей чемпіонату світу з
легкої атлетики візи (для
громадян держав, з якими
Україна має візовий режим
та осіб без громадянства).
Оформлення віз для таких
громадян здійснюватиметься
за нульовою тарифною ставкою консульського збору,
відповідно до списків, поданих Державною службою
молоді та спорту.
n

ВИТЯГ З УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
№ 122/2013
Про відзначення
державними нагородами
України з нагоди
Міжнародного жіночого дня
За значний особистий внесок у
соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі
професійні здобутки та багаторічну
сумлінну працю постановляю:
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АНТОНОВУ Тетяну Веніамінівну – старшого офіцера відділу
Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, старшого лейтенанта
ФЕДЮН Наталію Анатоліївну – начальника відділення відділу прикордонної служби «Одеса»
Одеського прикордонного загону
Південного регіонального управління Державної прикордонної
служби України, капітана
Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ
7 березня 2013 року
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УКРАЇНА – РУМУНІЯ

ГАРЯЧІ БУДНІ

За крок до спільного
патрулювання

n Втрачена
колекція

В Одесі відбулася зустріч Голови Державної
прикордонної служби України генерала армії України
Миколи ЛИТВИНА та Генерального інспектора
Прикордонної поліції Румунії Іоана БУДИ. Під час
заходу керівники відомств аналізували обстановку
на українсько-румунському кордоні, обговорили
кроки подальшої співпраці, а також стан виконання
попередніх домовленостей.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

У ході зустрічі констатувалося, що обстановка на рубежі
стабільна та контрольована,
але водночас залишається актуальною проблема незаконної
міграції та контрабанди тютюнових виробів. Окрім того,
очільники прикордонних відомтсв розглянули питання
функціонування пунктів пропуску та обговорили можли-

вість запровадження спільного
патрулювання на українськорумунському кордоні. Для
узгодження позицій з даного
питання українська сторона
запропонувала взяти участь у
робочій зустрічі експертів прикордонних відомств обох країн.
– Запровадження спільного
патрулювання дозволить підвищити оперативність реагування
на зміни обстановки і в цілому
сприятиме подальшому підвищенню ефективності охорони
українсько-румунського дер-

жавного кордону – зазначив
Микола ЛИТВИН.
Також Голова Держприкордонслужби України подякував
своєму колезі за оперативну
взаємодію та своєчасний обмін
інформацією в рамках Форуму
Чорноморського прикордонного співробітництва та запропонував здійснити обмін візитами
кораблів Морської охорони та
Берегової охорони з метою проведення спільних двосторонніх
тренувань.

У свою чергу Іоан БУДА висловив готовність до поширення досвіду з реалізації нових
проектів, європейських систем
охорони кордону та здійснення прикордонного контролю.
У зв'язку з цим він представив
систему EUROSUR (інтегрованої охорони зовнішнього кордону ЄС), а також можливість
участі в цьому проекті країнсусідів ЄС. Наступну зустріч
сторони домовилися провести
2014 року в Румунії.
n

СПІВРОБІТНИЦТВО

Форум прикордонних вишів
Володимир ЗАХАРЧУК

Для того, аби обмінятися досвідом та визначити
подальші напрями співробітництва у питаннях
підготовки майбутніх охоронців рубежів та налагодити
співпрацю між відомчими навчальними закладами
з візитом до Центру підготовки Прикордонної
Варти Республіки Польща відправилася делегація
Національної академії Держприкордонслужби України.

Окрім делегації України на
даний міжнародний захід прибули керівники та представники
навчальних закладів прикордонних відомств Литви, Латвії та
Естонії. Учасники заходу підбили підсумки стану взаємодії між
відомчими навчальними закладами за попередній рік та обговорили основні пропозиції щодо
розвитку співпраці у подальшому. Зокрема, ректор НАДПСУ
генерал-лейтенант
Валерій
РАЙКО у своїй доповіді зазначив, що налагоджені міжнародні
зв’язки між Національною академією Держприкордонслужби
України та Центром підготовки
ПВРП обов’язково продовжуватимуться й надалі. Зокрема,
мова йде про тісну взаємодію з

питань кримінального аналізу,
криміналістики, антикорупції та
вивчення англійської мови. Валерій Вікторович переконаний,
що це дасть змогу підвищити
рівень підготовки науковопедагогічного складу та курсантів. Крім того, він згадав про ті
заходи, що проводяться Держприкордонслужбою України з
удосконалення підготовки персоналу, а також запропонував
ознайомитися з досвідом Національної академії з підготовки
майбутніх правоохоронців відповідно до кращої європейської
практики.
Підсумком візиту стало
підписання Плану співробітництва на 2013 рік між Національною академією Державної
прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького та Центром підготовки Прикордонної
Варти Республіки Польща. Аналогічні документи між собою
підписали й представники інших
навчальних закладів.
n

ПЕРСПЕКТИВНА ЮНЬ

Перші успіхи
молодих науковців
Про те, що Національна академія Держприкордонслужби
приділяє велику увагу роботі своїх наукових товариств
свідчить участь її курсантів у найрізноманітніших
науково-практичних міжвідомчих конференціях
країни. Нещодавно молодих науковців, у тому числі й
прикордонних, зустрічали Полтава та Харків.

Тетяна СНІЦА

У Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка
пройшла VI Міжнародна студентська
науково-практична
конференція з теми «Пріоритети сучасної філології: теорія
та практика». Другокурсники факультету іноземних мов
НАДПСУ Наталя ЗАХАРЧУК

та Ілона КОЦУР гідно представили свій навчальний заклад.
Вузькоспеціалізована тема доповіді – «Образ прикордонника
в англомовних газетних матеріа
лах» – та професійний виклад
запропонованої теми якісно
вирізняли курсантів академії
серед інших учасників заходу.
Доповідачі розкрили найважливіші якості у професії прикордонника, порівняли охоронців
рубежу різних країн і проаналізували лінгвістичні засоби, що
використовуються в англомов-
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Чималу нумізматичну
колекцію намагався незаконно
вивезти з України 48-річний
чех. Іноземець повертався
через пункт пропуску
«Краковець», що на Львівщині,
де переконував: декларувати
йому нічого. Прикордонники
запідозрили, що мандрівник
лукавить і ретельно оглянули
його автомобіль «Пежо». У
салоні та в багажі чоловіка
оглядова група знайшла
385 монет різної давнини в
трьох альбомах та порізно.
Їхній власник зізнався, що є
нумізматом і приїхав в Україну
поповнити колекцію. Не
вдалося. Монети вилучили, їх
культурну цінність визначать
експерти.
Віктор КАШИН

n Зброю

до огляду!
Трьох озброєних росіян
виявила оглядова група під час
оформлення на залізничній
станції «Київ-пасажирський»
потяга на Москву. Крім того,
що іноземці намагалися
перевезти через кордон
пістолети марок «Browning»,
«Beretta» та «Star», вони також
прихопили багнет, кобуру та
старовинні ложки й виделки
зі срібла. Контрабандистів з
потяга зсадили та передали
співробітникам міліції.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Наркотична
запаска

Він з’явився опівночі…
Поводився впевнено і зухвало.
Не так як на решту людей на
цього гостя зреагувала собака.
Саме за допомогою службової
собаки і вдалося викрити
молдованина-наркокур’єра.
Порушник «Мерседесом»
їхав з України через пункт
пропуску «Сеньківка», що
на Чернігівщині. В його авто
виявили майже 6 кілограмів зілля
– найімовірніше марихуани.
«Травичку», розфасовану
в 21 пакунок, молдованин
ховав у запасному колесі.
Знайдену речовину вилучили і
відправили на експертизу, від
результатів якої залежатиме доля
мандрівника.
Олександр ДУДКО

n На п’янких
хвилях
ній пресі для відтворення образу
правоохоронця у ЗМІ.
Іншою подією наукового
характеру стала ІІ Міжнародна
студентська науково-практична
конференція під назвою «Академічні та наукові виклики XXI
– го століття», що пройшла на
базі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Курсант 3 курсу факультету
іноземних мов НАДПСУ Юрій
ВАСИЛЬЧУК виступив із доповіддю з актуальної на сьогодні
теми – «Проблема залежності

молоді від комп’ютерних відео
ігор». Цікавий статистичний
матеріал, власні підрахунки та
висновки викликали неабиякий
інтерес аудиторії та жваву дискусію. Як результат – Юрій ВАСИЛЬЧУК здобув перше місце.
Участь у таких наукових
конференціях вкотре підтверджує той факт, що українські
правоохоронці не лише відмінно виконують свої обов’язки
щодо захисту державних кордонів, а й роблять неабиякі успіхи
на науковій ниві.
n

Діжки зі спиртом викидали
на український берег хвилі
Дністра. На дві такі ємності
на суші серед ночі натрапив
патруль відділу «Ямпіль», що
на Вінниччині. Ще шість діжок
правоохоронцям довелося
діставати з води. Загальний улов
склав 1800 літрів «вогненної
води». Знаючи специфіку
цієї ділянки кордону, легко
припустити, що молдовські
контрабандисти сплавляли
спирт своїм українським
колегам.
Людмила КАТЕРИНИЧ
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КУЗНЯ КАДРІВ

Валерій КАЛЮЖНИЙ:

«Формуємо повноцінну,
багатогранну особистість –
офіцера кордону»
Офіцери – становий хребет будь-якої структури, де носять погони. Це менеджери, від
яких залежить надто багато. Адже на найвищому рівні можна проголошувати будь-які курс
та політику, ставити глобальні завдання, але кінцевий результат залежатиме від ставлення
до справи та вміння її робити офіцерами на конкретній ділянці. Майже невід’ємною умовою
належності до цього класу є отримання спеціальної освіти. Отже те, з якими знаннями,
ідеями та настроєм підуть службовим шляхом майбутні офіцери, визначається саме в пору
навчання. І що б не ставалося потім, яким би багатим не був досвід у подальшому – це буде
лише вдосконаленням первинного коду, отриманого у курсантські роки.
Сьогодні принципи навчання офіцерів для кордону нашому кореспонденту розкриває
перший заступник ректора Національної академії Держприкордонслужби генерал-майор
Валерій КАЛЮЖНИЙ.
Інтерв’ю вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

– Валерію Олександровичу, що
важливіше в процесі підготовки офіцера-прикордонника: дати
конкретні знання, чи сформувати
особистість, готову присвятити
себе службі?
– Думаю, що це важливо
рівною мірою. Адже ми готуємо
кадри не для якоїсь абстрактної
служби, а для реальних потреб
України. При цьому в підрозділах чекають на поповнення,
якому не потрібно щось пояснювати з нуля – ні в професійному,
ні в моральному плані. Кожен
командир хоче мати в особі підлеглого офіцера стійку бойову
одиницю, справжнього патріота.
І академія намагається цю потребу задовольнити якнайбільш
повною мірою.
– Мабуть, важко готувати
таких із вчорашніх школярів…
– Педагогіка не любить різких стрибків і не має мети досягнення швидких результатів.
Навчальний процес чітко спланований і побудований на поступовому засвоєнні знань, на
класичному принципі «від простого – до складного». Тож на
першому курсі ми маємо сформувати ділові й моральні якості
курсанта на рівні молодшого інспектора прикордонної служби.
І далі – крок за кроком йти до
того, щоб після випуску лейтенант був готовим очолити відділ
3–4 категорії. Тобто, даємо певний запас, до якого доведеться
рости. Більше того, згідно з рішенням керівництва служби до
академії на навчання відбираємо
також молодих людей із числа
кращих
військовослужбовців
служби за контрактом, які мають практичний досвід служби
на кордоні. Таким чином, поєднання прикордонного досвіду із
знаннями вчорашніх школярів
йде лише на користь формуванню необхідних якостей майбутнього офіцера.
Водночас хтось засвоює нау
ку на «відмінно», хтось – на
«трійку». І це об’єктивно – люди
різні, здібності різні та й ставлення до навчання різниться. Але ті,
хто не здатен якісно служити на
первинній офіцерській посаді,

із наших стін не виходять. Тож
фундамент майбутньої кар’єри
закладається саме тут.
– Навчання і служба – це різні речі. Вміння якісно засвоювати
знання не гарантує успішності на
кордоні…
– Я б так не сказав. Наша академія працює вже понад двадцять
років і серед серйозних керівників
вже є чимало її випускників. Ми
проаналізували, як ці люди характеризувалися під час навчання
й дійшли висновку, що жоден із
них в курсантські роки задніх не
пас. І навпаки – ті, хто ледве тягнувся, – не створили ніякого дива,
отримавши офіцерські погони.
Тому велику увагу приділяємо виховному процесу, щоб сформувати
повноцінну багатогранну особистість – офіцера кордону, націленого на самовдосконалення і здатного
реалізувати на практиці отримані в
академії знання. Саме для цього
створена система базової – професійної мотивації до служби, яка
передбачає різноманітні форми занять та інших заходів.
Круглі столи, лекції, бесіди
проводять із першого дня і майже до випуску. Причому готуємо
саме ті заходи, які курсантами
сприймаються краще. Тому запроваджені такі форми, як психологічний тренінг, рольові ігри
та зустрічі з цікавими людьми.
Показати патріотичний фільм і
поставити «галочку» у плані про
виконання, як це нерідко було раніше, – не наш підхід.
– Напевно, про боротьбу з корупцією говориться чимало…
– Обов’язково. І на всіх рівнях. Адже спокус такого роду вистачає, і зламати собі життя можна легко. Залучаємо до таких бесід
працівників прокуратури, офіце-

рів внутрішньої безпеки та представників інших правоохоронних
органів.
– Лякаєте?
– Ні, відверто ведемо розмову
про можливі негативні наслідки.
І при цьому навчаємо, як протистояти небезпечним викликам на
кордоні. Залучаємо фахівців, котрі пояснюють прийоми та способи, за допомогою яких злочинні
угруповання здатні дискредитувати честь і гідність прикордонника.
– Кордон не всюди проходить
асфальтом. І службу випускникам
доведеться також нести в полі,
лісі, горах та інших не найкомфортніших місцях. А в академії
– євроремонти, показова їдальня,
майже готельні та офісні меблі,
гаряча вода... А чи не краще було б
гартувати курсантів до майбутньої служби, поселивши їх у наметах із солдатськими ліжками та
щоб самі рубали для «буржуйки» й
польової кухні дрова?
– Створення пристойних побутових умов для курсантів – принципова вимога керівництва нашого
відомства. Адже це прояв поваги до
майбутніх офіцерів, виховання в
них корпоративного духу, а також
прищеплювання певних стандартів. Нехай вони знають, до яких
умов для підлеглих слід прагнути і
несуть таку норму в підрозділи.
Еталонні умови та поради
старших колег мають неабияке
значення. Я особисто часто зустрічаюсь із курсантами й розмову веду не виключно про службові моменти, а, наприклад, про
моральні цінності, їх значення в
житті прикордонника. Нехай те,
про що йдеться під час виховних
заходів не проявиться відразу, але
з часом, коли сьогоднішні юнаки
та дівчата дорослішатимуть, вони

сприйматимуть за норму все, що
закладалося в академії. Ці процеси відбуваються мимоволі і
обов’язково дадуться взнаки.
– Ви готуєте офіцерів за
ідеальними педагогічними схемами в ідеальних умовах. Від зустрічі
з реальним кордоном у них може
статися шок…
– Аж ніяк! Про реалії прикордонної служби ми говоримо
з першого курсу. І про те, чим
живе кордон інформуємо щодня.
В навчальному корпусі розташований інформаційно-довідковий
комплекс, де можна отримати вичерпну інформацію про
оперативно-службову діяльність
органів охорони державного кордону, прослідкувати за змінами в
нормативно-правовій базі з питань охорони кордону. Крім того,
заняття на кафедрах проводяться
із застосуванням сучасних технічних засобів, які дають можливість
отримати інформацію в режимі
онлайн про будні кордону.
До того ж військові стажування проводяться на кожному курсі.
При цьому намагаємося направляти своїх вихованців на різні ділянки кордону, щоб вони бачили:
все, про що їм говориться, – правда і що їхніх знань достатньо для
майбутньої служби. Тому після
випуску молоді лейтенанти вже
чітко знають свою перспективу.
– А в чому особливість підготовки прикордонників як правоохоронців? Чим відрізняється вона від
звичайних стандартів радянських
військових училищ?
Система підготовки курсантів сьогодні суттєво відрізняється
від підготовки курсантів за часів
Радянського Союзу. Відповідно
до законодавчих актів стосовно охорони державного кордону
наша служба нині має статус правоохоронного органу спеціального призначення. Як наслідок,
застосовується нова модель охорони кордону. Ми відійшли від
військового методу охорони кордону. Таким чином постала необхідність зміни підготовки офіцерських кадрів для потреб відомства
у відповідності до сучасних європейських умов охорони кордону.

Підготовка фахівців нової генерації в сучасних умовах здійснюється на основі застосування норм
міжнародного та національного
права, з дотриманням прав і свобод
людини та громадянина. Відповідно і система базової підготовки
курсантів передбачає викладання
юридичних дисциплін, що формує
необхідні знання та вміння (навички) для здійснення оперативнослужбової діяльності з охорони
державного кордону України.
– Як Ви вважаєте, академія
повинна йти на крок попереду і задавати нові стандарти служби
кордону чи навпаки – задовольняти
його запити? Тобто, теорія працює
на практику чи практика підганяється під теорію?
– Це процес взаємопов’язаний.
Академія – не орган, що дає вказівки підрозділам, які безпосередньо охороняють кордон. Це функції Адміністрації Служби і всієї
вертикалі управління. Проте наш
персонал бере участь у підготовці
управлінських рішень.
Тож зазвичай відбувається так:
відповідне управління Адміністрації аналізує інформацію з
різних джерел і робить висновок про необхідність внесення
змін до нормативної бази. Для
розробки належного документа
створюється робоча група, куди
включаються і наші фахівці з профільних кафедр. Вони розглядають проблему з наукової точки
зору та вносять свої пропозиції.
Зрештою, думки науковців, практиків і управлінців виливаються в
узгоджене рішення. І далі, якщо в
цьому є необхідність, корегується
й навчальний процес.
Для нас є вже традицією тісна взаємодія з Адміністрацією.
Так, кафедра прикордонного
контролю і реєстрації співпрацює
з однойменним управлінням, кафедра педагогіки і психології – з
Департаментом по роботі з персоналом, факультет ОРД та права
– зі своїми колегами. І приклади
можна продовжити. Тобто, така
колективна робота – це вже стала норма. Оскільки всі ми маємо
спільну мету – сучасний і безпечний кордон.
n
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Є ТАКИЙ ПІДРОЗДІЛ

Координати
46°32’n, 30°54’е –
Україна, Одеса!

Неймовірно, але факт:
прикордонники відділу
«Одеса» мало не щодня
відвідують Бразилію,
Туреччину, Австралію та
багато інших країн світу.
Але як? Вся річ у тому, що
кожне судно, розтинаючи
своєю кормою хвилі
під прапором іншої
країни є її територією.
Ось і виходить, що
при виконанні своїх
посадових обов’язків,
здійснюючи огляд цих
суден, «зелені кашкети»
автоматично стають
гостями іншої держави.
А порт Одеси нарівні зі
славнозвісним Дюком
став одним із символів
Південної Пальміри і
його координати 46°32’n,
30°54’е знає чи не кожен
мореплавець.
Оксана ПОЧТОВА,
фото автора

Цікава інформація: основну
ділянку відповідальності вище
згаданого підрозділу – Одеський
морський порт було засновано ще далекого1794 року і з цієї
пам’ятної дати він не дозволив
собі припинити роботу ні на секунду. Новозведений економічний, військовий, політичний і
культурний об’єкт швидкими
темпами почав з’являтися на
картах капітанів закордонних
суден і немов дев’ятим валом

його накрило потоком вантажів
з усіх куточків світу. За час свого
існування Одеський порт значно перевтілився і гідно утримує лідерство по вантажообігу й
пасажиропотоку, який постійно
необхідно комусь контролювати,
протидіяти незаконним операціям з вантажами тощо. Останніми
роками пріоритетним напрямком
правоохоронної діяльності стала
боротьба з контрабандою наркотиків, що надходять на територію
України як у транзитну країну.
При цьому забезпечити закон-

ність й правопорядок у порту –
справа нелегка, адже пропускна
спроможність морського комплексу щорік досягає 4-х млн. осіб
та більш ніж 24 млн. тонн вантажу.
Вражає, чи не так?
– Одеський морський порт
вважається найбільшим в Україні,– розповідає начальник ВПС
«Одеса» підполковник Руслан ГУЦАЛ. – Вантажообіг порту складає понад 25% від вантажопотоку всіх українських державних
портів. Сюди надходять вантажі
з усіх куточків світу. При цьому

ЗНАЙ НАШИХ!

Красива та успішна
Заблукавши у днях календаря, холод та дощ зі снігом – ознаки
минулої зими – ніяк не хочуть покидати землю, котра, як і
люди, вже зачекалася і сонця, і тепла. Проте весна іде, а з нею
прокидається природа та радує всіх нас своєю вродою. Мабуть,
немає на світі такої людини, яку б не вражали барви весни. І до
жіночої краси навесні – особлива увага...
Оксана ПОЧТОВА,
фото автора

Радіють їй і на Одещині, де місцева влада, як художник пензликом,
доповнює і так прекрасну картину
весняного настрою яскравими барвами урочистостей, надаючи їй більш
виразного вигляду. Так, органи місцевого самоврядування ініціювали
проведення традиційного конкурсу
«Жінка року 2012». Українки відомі
своєю вродою та доброю вдачею, тому
претенденток на почесні звання було
немало, що робило нелегким завдання – обирати кращих. Серед великої
кількості конкурсанток прискіпливими оцінками компетентного журі було
обрано переможницю конкурсу «Жінка року 2012» і в номінації «Правоохоронна діяльність». Прикордонники,
які постійно беруть активну участь у
житті міста, не могли стояти осторонь
таких подій. Авжеж, з такими жінками, котрі служать на рубежах кордону
і на «Міс Всесвіт» можна їхати!
Як ви вже здогадалися, шановні
читачі, перемогу в цій номінації отримала прекрасна жінка-прикордонник
– майор КОЗАЧУК Анжеліка Миколаївна, начальник відділення по
роботі з персоналом Одеського прикордонного загону. Красива, сильна
та успішна жінка народилася в сім’ї

прикордонника і вже 17 років крокує
шляхом свого батька. За цей час вона,
сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок, заслужила і повагу, і
авторитет серед охоронців кордону.
Незважаючи на нелегкі будні прикордонниці, вона залишається тендітною
жінкою, коханою дружиною та турбот
ливою матір’ю. Кожен, кому довелося спілкуватися з нею, стовідсотково
може підтвердити вердикт журі – Анжеліка КОЗАЧУК якнайкраще уособлює собою людську красу, як весна
природи.
n

контроль і перевірка всього цього
потоку лягає насамперед на плечі
прикордонників. Отож роботи тут
вистачає, а до того ми боремося з
браконьєрами, протидіємо торгівлі людьми. Крім цього, ми відстежуємо надводну обстановку на
морській ділянці, виявляємо надводні цілі, які й супроводжуємо та
ідентифікуємо за допомогою спеціального оптико-електронного
обладнання.
Слід зазначити, що на рахунку відважних прикордонників
цього підрозділу – одні з найвагоміших затримань у Службі.
Адже далеко не всі охоронці кордону можуть похвалитися тим,
що були свідками та безпосередніми учасниками найгучнішого
затримання за історію незалежної України: 2010 року у вантажі
металевих труб і хромовій тирсі,
прикордонники відділу «Одеса»

виявили близько двох тонн кокаїну, а також понад 10 кілограмів золота, яке контрабандисти
ховали між трубами в машинному відділенні теплохода. Трапляється, що правоохоронці у
«зелених кашкетах» затримують і
доволі «кмітливих» нелегалів, які
приховуються в найнесподіваніших місцях суден: як у насосних
відділеннях, так і в машинних,
між сплетіннями труб.
Лише 2012 року персонал відділу прикордонної служби «Одеса» наклав штрафів на судна та
їхніх власників більш ніж на 24
тисячі грн., виявив 5 підроблених і 247 недійсних документів,
вилучив 5 одиниць зброї, 111
одиниць боєприпасів, контра
бандних товарів на суму майже
850000 гривень. За підсумками
року він визнаний кращим підрозділом Одеського загону. n

УКРАЇНСЬКО–ПОЛЬСЬКИЙ КОРДОН
У пункті пропуску
«Краковець–
Корчова»
відбулося
засідання Комісії
з питань пунктів
пропуску та
прикордонної
інфраструктури
українськопольської
Міжурядової
координаційної
ради з питань
міжрегіонального
співробітництва.

Віктор КАШИН,
фото автора

Засідання проходило під
головуванням
начальника
Департаменту розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва
Держмитслужби України Ігоря ТИМОФЄЄВА та заступника начальника Головної
комендатури Прикордонної
Варти Республіки Польща
Анджея ДАЛГЕЛЄВІЧА. Делегатами від Держприкордонслужби були начальник
відділу організації та технологій прикордонного кон
тролю АДПСУ полковник
Сергій ВЛАСКО і заступник
начальника штабу – начальник відділу прикордонного
контролю Західного регіонального управління полковник Олександр РИБАК.
Під час засідання сторони
обговорили ситуацію в пунк-

Розбудова триває
тах пропуску на українськопольському
державному
кордоні та обмінялися інформацією про стан реалізації
попередніх домовленостей.
Окремо було обговорено питання щодо налагодженої та
чіткої взаємодії між прикордонниками Польщі й України
стосовно вирішення питань
ритмічного пропуску через
державний кордон учасників
міжнародного руху, а також
впровадження новітніх технологій у функціонування
всіх контрольних служб пунктів пропуску.
Одним із важливих питань порядку денного стало
розмежування
пасажирського та вантажного руху
в пункті пропуску «Краковець–Корчова».
Комісія
визнала пріоритетним значення розмежування руху в
цьому пункті пропуску для

розвитку прикордонної інфраструктури на українськопольському кордоні й підкреслила
необхідність
прискорення робіт. Також
експерти розглянули стан
розбудови
під’їзних
доріг і перспективи відкриття
пунктів пропуску «Долгобичув – Угринів» і «Будомєж
– Грушів». Українська сторона підкреслила готовність
першочергового відкриття
пункту пропуску «Угринів
– Долгобичув», оскільки з
українського боку вже побудовано дорогу та створено
необхідну інфраструктуру.
Крім того, члени Комісії
обговорили питання зміни
організації руху в пішій частині пункту пропуску «Шегині – Медика» та розширення
дороги на виїзд з української
частини пункту пропуску
«Рава-Руська – Гребенне». n
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Я захищатиму
кордон України

Про Вітчизну – з любов’ю
За активної підтримки
мера міста Рава-Руська
Ірини ВЕРЕЩУК та
керівництва відділу
прикордонної
служби «РаваРуська» Львівського
прикордонного загону
вперше відбувся конкурс
дитячого твору з
прикордонної тематики
«Я захищатиму кордони
Батьківщини». Участь
у ньому взяли учні 6–8
класів шкіл прикордоння
Жовківського району
Львівської області.

Віталій КРАСІЙ

Ярослава МЕЛЬНИК

Головна мета проведення конкурсу полягала в активізації патріотичної
роботи серед дітей і молоді, вихованні естетичних навичок, формуванні
почуття гордості за приналежність
до українського народу, готовності до виконання громадянського та
конституційного обов'язку – захисту національних інтересів країни та
створення позитивного іміджу Державної прикордонної служби України в суспільстві. Творчий захід серед
школярів став невід’ємною частиною публічної роботи, спрямованої
на зростання авторитету та престижу служби правоохоронців у зелених
кашкетах у місцевого населення.
Представники
шести
шкіл
м. Рава-Руська та навколишніх сіл,
від кожної школи визначалися 3
кращих учні, заздалегідь були ознайомлені з умовами змагання та про-

тягом місяця надсилали свої твори
до відділу прикордонної служби
«Рава-Руська». Згодом усі їхні творчі доробки були представлені на
розсуд членів журі. До нього увійшли: мер м. Рава-Руська Ірина
ВЕРЕЩУК, начальник відділу прикордонної служби «Рава-Руська»
підполковник Ігор МАТВІЙЧУК, начальник районного відділу освіти Ігор
ТИМОЩУК, методист районного
відділу освіти Омелян БОРОВЕЦЬ,
директор Будинку дитячої та юнацької творчості Любов ТОВАРЯНСЬКА, військовослужбовець ВПС
«Рава-Руська» прапорщик Галина
ГРИНЯК, педагог-організатор, вчитель української мови та літератури
Рава-Руської ЗОШ № 1 Марія КУЛИКОВСЬКА.
Після підбиття підсумків конкурсу його переможцем став учень РаваРуської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 шес-

тикласник Віталій КРАСІЙ. Друге
місце посіла Анастасія ТУРІЙ з 6-го
класу ЗОШ-інтернату, а третє місце
поділили між собою Наталія ДМИТРАШКО – 6 клас с. Потеличі та Богдан ТОВАРЯНСЬКИЙ з Рава-Руської
ЗОШ № 1.
Переможців нагородили почесними грамотами та подарували цікаві
книжки про прикордонників.
Керівництво ВПС «Рава-Руська»
та мер міста Рава-Руська планують
провести другий конкурс до Дня прикордонника, на що учні відреагували
дуже позитивно. Вони пообіцяли написати ще більше цікавих творів про
своїх старших друзів-наставників у
зелених беретах.
Від автора: представляємо на розсуд читачів газети твір без літературної правки переможця конкурсу – учня
6 класу Рава-Руської ЗОШ №1 Віталія
КРАСІЯ:

–Рекс! Рекс! Рекс! – кричу я на повний голос.
– Кекс! Кекс! Кекс! – голосно передражнюють мене Назар і Максим, мої друзі. Ну і нехай
собі кричать. Їм смішно, що я хочу нашого собаку
чогось навчити. А може заздрять, бо самі собак
не мають. А в мене вівчур. Ще молоденький, але
вже видно, що буде добрий псюга. Очі в нього розумні. Як мене слухає, то голову схиляє в один бік,
аби вухо було зверху, щоб все чути. Собака мій
сильний, бо не лінується, бігає. Я вже навчив його
давати лапу. Як беру в свої його лапиську, ніби з
татом за руку вітаюсь. А ще він уміє приносити речі по команді. Спочатку приносив від сусідів
тапочки, які стояли в них перед порогом. Тепер
помудрішав.
Ми з Рексом готуємося служити на кордоні. Я
кожного ранку бігаю, роблю зарядку. А ще відвідую
спортивну секцію, бо розумію, що прикордонник
мусить бути сильним і витривалим. І вчуся. Особливо налягаю на англійську. Кордон – то двері в
Україну. Гостей, які приїжджають до нас, повинні
зустрічати симпатичні й розумні прикордонники,
які можуть з кожним заговорити, кожному допомогти.
Я би дуже хотів, коли виросту, і Рекса взяти з
собою на службу. Тільки не знаю, чи так можна. Міг
би його за кілька років ще чогось навчити. Знаю, що
собаки на кордоні й наркотики шукають, і зброю.
Мій Рекс зміг би теж, бо він розумний.
Мама каже, щоб я йшов у медичний інститут.
Тато не каже нічого, але деколи бігає зі мною і Рексом. Я думаю, йому подобається те, що я хочу стати прикордонником. Робота прикордонника цікава і
водночас небезпечна. Ти ніколи не знаєш, що з тобою
буде. Але я цим не переймаюсь тому, що у мене
є Рекс, мій вірний друг, який витягне мене з будьякої халепи. З таким нічого не страшно. Я твердо
вирішив, що ми з Рексом захищатимемо кордони
України. І тоді українці зможуть спати спокійно,
тому що ні один зловмисник не прошмигне повз нас.
Кордон ми берегтимемо як зіницю ока.

n
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Заслуженный
авторитет

Командир обязан:
– Обеспечить высокое политикоморальное состояние, воинскую
дисциплину, боеспособность и
боевую готовность подчиненных.
(Боевой устав пехоты Красной Армии – 1942 г., ч.І)

«Это – начало возмездия»

Митинг. У всех приподнятое настроение. Слова звучат с
какой-то новой силой.
Мысль всех присутствующих хорошо выразил в своем
выступлении пограничник Савкин: – Высадка союзных войск
в Северной Франции – серьезный шаг на пути выполнения решений Тегеранской конференции. Это, по существу, мощный
удар по гитлеровской Германии. Пусть трепещут Гитлер и
его подручные! Пусть знают они, что это – только начало
возмездия!
Выступавшие на митинге приветствовали наших союзников. Мы искренне желаем солдатам и офицерам американских
и великобританских армий быстрее закрепиться на занятом
плацдарме и приступить к более широким наступательным
операциям.
Старший сержант Я. Морозов

Службу он начал в 1938
году.
В
войсках
НКВД
окончил
школу
младшего начсостава. За войну
обогатил свой опыт боевой практикой, во время
обороны Москвы приобрел
специальность снайпера и
на своем счету имеет 30
истребленных немцев.
В наше подразделение
тов. Томов прибыл недавно,
но за короткий срок завоевал большой авторитет среди личного состава. А чем
именно?
– Да он у нас все знает,
– отзываются о нем бойцы,
на любой вопрос ответит,
из всех видов оружия стрелять умеет, в какой угодно
обстановке не растеряется.
И действительно, можно
позавидовать знаниям тов.
Томова. К тому же образцово
дисциплинированный,
требовательный к себе и
подчиненным.
Мало прошло времени,
как он стал командовать отделением, а бойцов уже не
узнать. Они выделяются из
всех: подтянуты, энергичны
– любо глянуть , сразу видно, что пограничники.
Хорошо обученному воину
ничего не страшно. Поэтому
бойцы отделения тов. Томова стараются во всем быть
похожими на своего командира.
Старший сержант
Н. Быцай

Действующая армия (Ленинградский фронт)

Командир орудия сержант Степан Петрович Тарасов читает
бойцам своего расчета письмо, полученное им из родного
колхоза «Спартак» Оричевского района Кировской области.
Фотохроника ТАСС

Моя гордость, моя опора
Если мне нужно поставить кому-нибудь в пример
лучшего,
передового, я говорю: «Учитесь
у Ивана Назаренко». Он
в моем отделении – самый
дисциплинированный, самый
выдержанный. К занятиям
относится
исключительно
серьезно и потому успевает
по всем видам подготовки
только на «отлично».
Что характерно и чему
у него следует поучится
другим, так это старанию и
прилежности. «Свободного»
времени у Назаренко нет.
Всегда он чем-то занят. В
часы самоподготовки повто-

ряет пройденное, закрепляет знания, еще и еще раз
вникает в каждую деталь
материальной части изучаемой техники.
Но он и не замкнут. Очень
часто можно слышать его живую беседу или жаркий деловой спор в товарищеской
среде. Его интересует все,
происходящее в отделении.
Отличник
учебы
и
дисциплины, рядовой Назаренко – моя гордость,
моя опора. С его помощью я
сделаю все свое отделение
передовым.
Старший сержант
Я. Морозов
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На кордонах закордону
З початку нового року пройшло порівняно небагато часу. Проте навіть за такий доволі короткий
термін контрабандисти з різних куточків світу встигли «подивувати» правоохоронців своїми
«витівками». Погодьтеся, не так часто на кордоні можна побачити людські голови або ж
нелегальну партію золота вагою небагато-немало – понад 1 тонну. Але про все по порядку…
БЕЛЬГІЯ

Пограбування
століття

Одного пізнього вечора в брюссельському аеропорту
під час завантаження на літак коштовних камінчиків вісім озброєних людей у масках пограбували інкасаторів.
Невідомі на двох автомобілях спочатку прорвали огорожу, а потім таким же чином зникли.
За новими даними, грабіжники були одягнені у форму
поліцейських, а на їхньому авто виднілися проблискові
маячки. Дехто стверджує, що злочинці були озброєні автоматичною зброєю, яку направили на екіпаж та охорону
фургона. Нальотчики зламали вантажний люк швейцарського літака і забрали близько 120 упаковок необроблених алмазів. Потім вони швидко покинули аеропорт на
двох автомобілях, один з яких незабаром знайшли повністю спаленим. Викрадені коштовності експерти оцінили на суму понад 10 мільйонів євро.
РУМУНІЯ

Примітно, що настільки велике пограбування відбулося без єдиного пострілу і в результаті нього ніхто не постраждав.
Які висновки зробили бельгійські безпекові структури, невідомо, але на днях на брюссельському аеровокзалі
стався випадок, коли підліток зумів оминути огляд і полетіти в Іспанію, сховавшись у валізі.
n

США

Одна голова
добре, а 18…

Співробітники міжнародного аеропорту О’Хара в Чикаго затримали вантаж із 18 людськими головами, які у
скринях-рефрижераторах прибули до США з Риму.
«Забальзамовані голови є анатомічним матеріалом,
що використовується для досліджень, і зберігалися вони
належним чином. По прибутті в аеропорт із медичної
установи їх ретельно упакували та позначили» – запевняє
представник судово-медичної служби округу Кук у штаті
Іллінойс Мері ПАЛЕОЛОГОС.
За словами експертів, три запечатані контейнери з
анатомічним матеріалом прибули як регулярний вантаж.
Голови були виявлені під час рентгенівського сканування
на митниці США.
Непорозуміння сталося ще у другій половині грудня
минулого року, однак набуло широкого розголосу лише
зараз. Митників не влаштував той факт, що у супровідній документації не конкретизувалося, куди саме прямує
вантаж, тому його й затримали.
Правоохоронні органи США почали перевірку за
фактом інциденту.
n

ЧИЛІ

Рідний син
чи відпочинок?
Заробити
на динозаврах

Яйцеклітини
на продаж

Румунська поліція арештувала групу контрабандистів.
Зловмисники продавали безплідним подружжям в Ізраїль нелегально отримані в Бухаресті жіночі яйцеклітини.
За повідомленнями румунської прокуратури, до угруповання входили лікарі та медсестри, які оперували дівчат у
приватних клініках столиці: бажаючим поділитися статевими клітинами контрабандисти платили по тисячі доларів США, тоді як ізраїльські сім’ї отримували біологічний
матеріал вже за суму вп’ятеро більшу.
n
РОСІЯ

Чилійська поліція затримала українку, котра кинула
сина в аеропорту заради поїздки на відпочинок. Жінка
разом із чоловіком і трьома дітьми планувала вилетіти
на один із домініканських курортів. Проте під час проходження контрольних процедур з’ясувалося, що десятирічного хлопчика, сина від першого шлюбу, випустити
з країни не можуть через неправильно оформлені документи. Тому мати, недовго думаючи, залишила рідну дитину в одному з магазинів, а сама спробувала потрапити
на літак. Прикордонники помітили зникнення дитини й
знайшли хлопця, а його матір затримали. Виправдовуючись, жінка пояснювала, що дитину повинен був забрати
з аеропорту рідний батько. До речі, чоловік згодом дійсно
приїхав.
n

Підприємливому американцю вдалося заробити
на скелетові динозавра понад 1 мільйон доларів США.
Окрім того, у нього вдома знайшли ще декілька скелетів
доісторичних тварин.
Мешканець штату Флориди виставив на аукціон скелет тарбозавра, вік якого складає 70 мільйонів років. Проте виявилося, що ці рештки древньої рептилії були вивезені незаконним шляхом із Монголії. На це вказав навіть
президент країни. Проте в аукціонному домі вирішили,
що все гаразд, а монгольського лідера усунули від участі у
торгах постановою суду. Скелет продали за 1,05 мільйона
доларів США.
Проте пізніше американська влада таки конфіскувала скелет динозавра і більше зацікавилася жителем штату
Флорида. Виявилося, що він був «чорним» ринком доісторичних скам’янілостей в особі однієї людини. Чоловік
займався комерційною палеонтологією, купуючи і продаючи цілі скелети динозаврів або їх фрагменти. В період
між 2010 і 2012 роками він купував скелети динозаврів за
кордоном і нелегально ввозив їх на територію США. У
підсумку йому загрожує до 10 років тюрми.
n

ТУРЕЧЧИНА

Пікантні
наркокур’єри

В аеропорту Шереметьєво правоохоронці затримали трьох жінок, які намагалися провезти близько двох
кілограмів кокаїну… в собі. За даними Федеральної митної служби Росії, жінки прилетіли в Москву з Колумбії
транзитом через Гавану. Під час проходження митного
контролю, їхня поведінка викликала підозру. Проведена рентгенограма показала, що в інтимних місцях у них
знаходилися сторонні предмети. Після їх вилучення вия
вилося, що це – гумові контейнери, діаметром близько
10 сантиметрів і завдовжки майже 20 сантиметрів з білим
порошком – кокаїном. Загальна вага наркотику склала
близько 2 кілограмів.
n

Тонна золота?
Ні, не бачили
У міжнародному аеропорту Стамбула затримали літак туркменської
авіакомпанії
«Туркменховаєллари»
(«Туркменські авіалінії») під час спроби вивезти в Ашхабад більше 1 тонни
золота в злитках. Власником вантажу
виявилася турецька будівельна компанія «Polimeks», яка давно займається
будівельними проектами в Туркменії.
За документами на борту літака нібито
знаходилася сантехніка.
Як повідомляють турецькі ЗМІ,
загальна вага незареєстрованого золота склала 1,3 тонни. Компанія

після цього інциденту розповсюдила прес-реліз, у якому стверджується, що вантаж перевозився законно.
Вона також запевняє, що на борту
золота було значно менше, аніж зая
вили ЗМІ (за версією «Polimeks» – у
літаку знаходилося лише 190 кілограмів злитків).
Золото, як стверджує компанія,
вона мала намір використати для закупівлі будівельних матеріалів «в тих
країнах, куди через міжнародне ембарго неможливо зробити банківський
переказ».
n

Шпальту підготувала
Валентина ЛАЗАРЧУК
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11:35 «1+1»

12:05 «СКЕЛЕЛАЗКА...»

01:15 «ІДЕНТИФІКАЦІЯ БОРНА»

1+1

ICTV

НТН

УКРАЇНА

Постраждавши у результаті нещасного випадку, багатий аристократ Філіп наймає у помічники чоловіка, який найменше
підходить для цієї роботи, – молодого мешканця передмістя,
чорношкірого Дріса...

Зникла цивілізація пралюдей
заклала сім «колисок-носіїв», які
у певний момент повинні активізуватися. Транснаціональна
корпорація розшукує їх і знищує.
Однак остання потрапляє до
дівчини Альони ...

Колишній поліцейський з Нового
Орлеану, незважаючи на попередження не лізти не у свою
справу, починає розкопувати
одну подію. Якби він знав, до
чого це може призвести, то відразу б усе кинув.

Команді італійських рибалок
«пощастило» з уловом: замість
риби вони вивудили з води молодого, добре складеного чоловіка із двома страшними вогнепальними пораненнями й повною втратою пам'яті.

ПЕРШИЙ
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати»

08.15 Д/ф «О. Яковлева.

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Iванко»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»

Я сама»

09.00 Пiдсумки тижня
09.30, 22.20 Без цензури
09.55, 03.30 Книга.ua
10.15, 04.00 Т/с «Маруся.
Повернення»

11.50, 20.55 Офiцiйна
хронiка

12.10, 19.05, 21.25 Дiловий
12.20
12.40
12.45
13.15

00:15 «БРАНЦІ НЕБЕС»

свiт
Право на захист
Енергоблок
Темний силует
Х/ф «Операцiя
«Хольцауге»
Вiкно в Америку

14.40
15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Дiловий свiт.

Агросектор
Життя на рiвних
Х/ф «Син полку»
Свiт спорту
Агро-News
Сiльрада
Концерт С. Ротару
«Життя моє, моя
любов»
21.00, 05.30 Пiдсумки дня
21.35 221. Екстрений
виклик
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Кiно в деталях
00.20 Вiд першої особи
00.45 Помiж рядками

14.00
14.55
15.55
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
00.20
02.30

Профiлактика
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Т/с «Таємницi
слiдства-12»
Т/с «У зонi ризику»
Х/ф «Миротворець»
Х/ф «Злi вулицi»
У бідних кварта-

15.35
16.00
18.45
18.55
19.25
19.35

лах Нью-Йорка
господарює третє покоління італійської мафії.

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

11.35
13.50
14.50
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.45
00.00
00.25

Юнаки, які народилися в Америці, з дитинства
засвоюють її
жорстокі закони,
і горе тим, хто ці
закони порушує.

04.20 Подробицi

01.25
02.10
02.55
03.45
04.00
04.50

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Х/ф «1+1»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Грошi
ТСН
ТСН
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Т/с «Найкращий друг
сiм'ї»
Т/с «Незабутні»
Грошi
ТСН
Не бреши менi-3
Т/с «Незабутні»

ICTV
05.15 Служба розшуку

05.25
06.25
06.35
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
12.05

12.45
13.00

14.30
16.35
18.45
19.25
20.10
22.10
23.25
01.20
02.20
02.35
04.05

дiтей
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Х/ф «Маска Зорро»
Х/ф «Скелелазка i
останнiй iз 7-ої
колиски»
Факти. День
Х/ф «Скелелазка i
останнiй iз 7-ої
колиски»
Т/с «Нiчнi ластiвки»
Т/с «Брат за брата»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Надзвичайнi
новини
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова
Свiтанок

СТБ
05.50 Чужi помилки
06.35 Все буде добре!
08.20 Неймовiрна правда

09.55
11.50
16.00
18.00
18.20
19.55
20.55
22.00
22.25
23.35
00.40
01.35

про зiрок
Х/ф «Сiм Я»
МайстерШеф-2
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
любовi»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Великий
атракцiон»
Внучка старого
льотчика, весела
і талановита дівчина Маша, мріє
стати цирковою
артисткою. На
шляху до мрії їй
доведеться подолати чимало
труднощів і,
перш за все,
знайти спільну
мову з вічно сердитим адміністратором цирку.

03.00 Нiчний ефiр

НОВИЙ
04.50 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарлi»
06.00 Teen Time
06.05 Очевидець.

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.30
13.25
14.50
15.45
16.45
17.50
19.00
19.15
19.35
20.00
21.00
22.00
23.55
00.15
00.25
01.15
02.05
02.45

Найшокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Охоронець»
Т/с «Воронiни»
М/с «Кiтпес»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кухня»
Ревiзор-2
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Рiццолi i Айлc»
Т/с «Еврiка»
Служба розшуку дiтей

НТН
06.30 Х/ф «Сiрi вовки»
08.20 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
09.55 Т/с «Павутиння-6»
13.45 Т/с «Бригада»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45, 02.30, 04.35
Свiдок

19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
03.00
05.05
05.15

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Бранцi небес»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
09.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Еллi МакБiл»
13.00 Знайомство з
батьками
13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 19.55 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.10 Т/с «Чемпiонки»
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45 Чортiвня щодня
18.10 Вiталька
18.55 БарДак
19.30 Богиня. Нова колекцiя
21.00 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Дурнєв+1
23.30 Анекдоти

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-2»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00 Т/с «Волошки»
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.30 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.55 Говорить
Україна
Т/с «Лягавий»
Т/с «Профiль убивцi»
Х/ф «Велика гра»
Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
03.10 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Шахтар» –
«Чорноморець»

20.00
20.50
22.50
01.15

10.20, 15.10, 22.00

Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
10.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» – «Бетис»
12.45, 15.50 Futbol Mundial
13.15 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» – «Райо
Вальєкано»
16.10 Топ-матч

18.30, 22.45, 02.20

Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру

19.40, 23.50, 03.35
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
20.30, 00.55 Європейський
weekend
04.25, 04.55 Один на один з
Гамулою
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06:55 «МОСКОВСЬКА СПЕКА»

02:10 «МІЙ ПРИВАТНИЙ ШТАТ АЙДАХО»
НТН

ІНТЕР

При проведенні секретної операції по знешкодженню злочинної групи торговців зброєю
вбивають молодого поліцейського. Батько загиблого відправляється на пошуки вбивці, який
сховався у Росії.

У загубленій садибі в уральському степу сховалася від громадянської війни родина власника
кінного заводу. Одного разу в
садибі з'являється давній знайомий родини, поручик білогвардійської армії Віктор ...

Кілька шукачів пригод об'єднуються, щоб купити золотодобувну шахту. Коли ризикована операція зривається, героям доводиться ховатися на вертольоті.
З собою у мандрівників 600 кілограмів золота.

Фільм про подорож двох друзівпанків, які пішли з дому. У картині показані проблеми, з якими
стикається молодь американської глибинки. Герої шукають свій
шлях у житті, який, однак, веде в
нікуди.

ІНТЕР

07.20
07.25
07.30
07.40
07.45

05.30 Т/с «Об'єкт

Ера будiвництва
Країна on line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Кiножурнал «Хочу все
знати»
08.15 Д/ф «Б. Токарєв.
Таємниця двох
капiтанiв»

09.00, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.25 Шеф-кухар країни
10.15, 04.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.00, 18.55 Пiдсумкова
прес-конференцiя
Прем’єр-мiнiстра
України М. Азарова з
українськими ЗМI
13.15 Хай щастить
13.45 Х/ф «Шукай вiтру»

15.00, 18.20, 01.20, 02.05

`Новини

15.15 Euronews
15.20 Наука
15.25, 03.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.30 Х/ф «Мiськi
подробицi»

18.35, 21.20 Дiловий свiт
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

Анталiї»

00:15 «600 КГ ЗОЛОТА»
ПЕРШИЙ

ПЕРШИЙ

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Ланцюг»
00.20 Вiд першої особи
00.45 Помiж рядками
01.35 Про головне
02.20 ТелеАкадемiя
03.15 Ближче до народу
04.45 Д/ф «Абрикоси

13:45 «ШУКАЙ ВІТРУ»
НТН

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
13.00
14.00
14.55
15.50
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
00.20
02.10
03.50
04.20

№11»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Захист
свiдкiв»
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Т/с «Таємницi
слiдства-12»
Т/с «У зонi ризику»
Х/ф «Геройодинак»
Х/ф «Мiй особистий
штат Айдахо»
Подробицi
Д/ф «Колишнi
чоловiки зiрок»

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/с «Бернард»
07.30 Снiданок з 1+1
08.05 Снiданок з 1+1
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»

11.50 Т/с «Найкращий друг
12.50

13.50
14.50
15.55
17.10
20.15
21.20
22.30
00.00
00.15
00.40

01.40
02.25
03.10
03.25
04.15
05.05

сiм'ї»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Мiняю жiнку-7
ТСН
ТСН
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Т/с «Найкращий друг
сiм'ї»
Т/с «Незабутні»
ТСН
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Т/с «Незабутні»

05.00
05.25
06.30
06.40
07.05
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
12.30
12.45
13.00
13.10
14.20
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
00.45
01.40
02.30
03.20
04.10

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Брат за брата»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Брат за брата»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Провокатор
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

НОВИЙ

05.05 Чужi помилки
05.50 Все буде добре!
07.35 Неймовiрна правда
про зiрок

09.00 Зiркове життя.
Зiрковi трагедiї
09.55 Х/ф «Повернення
блудного тата»
Олексія, лікаря з
провінції, запрошують працювати до столиці.
Його кохана Світлана хотіла б поїхати з ним, але
не може цього
зробити. Вона не
приїжджає на
вокзал, і Олексій
вирушає у дорогу, навіть не попрощавшись...

11.50
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55
22.00
22.25
00.20
01.15
02.45

МайстерШеф-2
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
любовi»
Вiкна-Новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Щиро Ваш...»
Нiчний ефiр

04.50
04.55
06.00
06.05
06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.00
11.00
13.25
14.50
15.45
16.45
17.50
19.00
19.15
19.35
20.00
21.00
23.05
00.10
00.25
00.35
01.30
02.15

Teen Time
Т/с «АйКарлi»
Teen Time
Очевидець.
Найшокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
М/с «Кiтпес»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кухня»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Рiццолi i Айлc»
Т/с «Еврiка»

НТН

05.45 Х/ф «Сватання

гусара»
06.55 Х/ф «Московська
спека»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Мiй особистий
ворог»
12.40 Т/с «Бандитський
Петербург-8»
14.35, 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 «600 кг золота»
02.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
04.40 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
13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.10 Т/с «Чемпiонки»
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45, 22.25 Чортiвня
щодня
18.10 Вiталька
18.55 БарДак
21.00 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо
для Ю-туба

УКРАЇНА

06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-2»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Лягавий»
12.00, 04.35 Нехай говорять
14.35, 21.50 Т/с
«Подружжя»

15.35, 03.15 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
Україна
Т/с «Профiль убивцi»
Т/с «Грiмм»
Х/ф «Велика гра»
Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ

20.50
23.50
00.45
02.25

08.10 ЧУ. «Таврiя» –
«Металург» (Д)

10.20, 18.00, 04.15
Європейський
weekend
11.35 Чемпiонат Iспанiї.
«Осасуна» –
«Атлетико»
13.30 Топ-матч
13.40, 14.40 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» – «Бетис»
19.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» – «Райо
Вальікано»
22.50 Товариський матч.
Францiя – Нiмеччина
01.05 ЧУ. «Шахтар» –
«Чорноморець»
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15:35 «ВАСИЛЬ БУСЛАЄВ»

17:00 «СТРІЛИ РОБІНА ГУДА»

00:45 «ПЕРЕВАГА БОРНА»

ПЕРШИЙ

ПЕРШИЙ

НТН

УКРАЇНА

Історичний фільм за поемою
С. Наровчатова про знаменитого
богатиря – героя новгородських
билин. Дізнавшись, що на Русь
рухається вража рать, він збирає
вірну дружину. Разом з ним на бій
іде і купецька дочка Ксенія.

Хоробрий захисник знедолених
Робін Гуд як завжди бореться з
жадібними й жорстокими багатіями. На цей раз він заступається за розореного лицаря Аллана
і вступає у бій із самим шерифом
Ноттінгемським.

Денні – ланцюговий пес – людина, підготовлена господарем
для вчинення найстрашніших
злочинів. Одного разу у перестрілці Денні втрачає господаря
і випадково потрапляє у сім'ю,
де панують любов і спокій.

Суперагент ЦРУ Джейсон Борн
знову опиняється підставленим
і вимушеним окрім покладеного
на нього завдання державного
значення рятувати себе, а заодно і інших небайдужих йому
людей.

ПЕРШИЙ
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою

ІНТЕР
05.30 Т/с «Об’єкт

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

08.15

00:15 «ДЕННІ ЛАНЦЮГОВИЙ ПЕС»

додому
Огляд преси
Гiгабайт
Країна on line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Кiножурнал «Хочу все
знати»
Д/ф «О. Сафонова.
У пошуках кохання»

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.25, 03.30 Уряд на зв'язку
з громадянами
10.15, 04.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
11.55, 20.55 Офiцiйна
хронiка
12.10, 18.55, 21.25 Дiловий
свiт
12.15 Крок до зiрок
13.15 Секрети успiху
13.50 Х/ф «Остання
крадiжка»

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Дiловий свiт.
Агросектор

15.35 Х/ф «Василь
Буслаєв»

12.00
13.00
13.55
14.50
15.50
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30

17.00 Х/ф «Стрiли Робiна
Гуда»

22.25

18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
19.45 Театральнi сезони
20.50 Лото «Мегалот»
21.35 221. Екстрений

00.20

виклик
22.20 Концерт «Озветься в
музицi душа»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Ланцюг»
00.20 Вiд першої особи

02.15
03.45
04.15

№11»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Захист
свiдкiв»
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Т/с «Таємницi
слiдства-12»
Т/с «У зонi
ризику»
Х/ф «Пiд
прикриттям»
Х/ф «Грабiжники
потягiв»
Подробицi
Д/ф «Олексiй
Булдаков.
Ну, ви, блiн,
даєте!»

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

11.50 Т/с «Найкращий друг
сiм'ї»

12.50 Т/с «Доярка з
13.50
14.50
15.55
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.45
00.00
00.25
01.25
02.15
03.00
03.50
04.05
04.55

Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Українськi сенсацiї
ТСН
ТСН
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Т/с «Найкращий друг
сiм'ї»
Т/с «Незабутні»
Українськi сенсацiї
ТСН
Не бреши менi-3
Т/с «Незабутні»

ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей
04.50 Факти
05.15 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Брат за брата»
12.30 Анекдоти по-

СТБ
05.25 Чужi помилки
06.10 Все буде добре!
07.55 Неймовiрна правда

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

20.55

українськи

13.10
14.20
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
00.45
01.30
02.20
03.10
04.00

українськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Брат за брата»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Кримiнальний облом
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Т/с «Кодекс честi»
Свiтанок

09.20
10.10
12.05
16.00
18.00
18.20
20.00

22.00
22.25
00.10
01.05

про зiрок
Зiркове життя. Брати
та сестри зiрок
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
МайстерШеф-2
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
любовi»
Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Щовечора
об 11»
За мотивами
оповідання Анара Рзаєва «Я, ти,
він і телефон».
Набравши
навмання телефонний номер і
почувши приємний жіночий голос, Стас випалив, що обрана
жінка – саме та, з
якою він одружується...

02.30 Нiчний ефiр

НОВИЙ
04.50 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарлi»
06.00 Teen Time
06.05 Очевидець.

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.00
11.00
13.25
14.50
15.45
16.45
17.50
19.00
19.15
19.35
20.00
21.00
23.05
00.10
00.25
00.35
01.30
02.15
02.55

Найшокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
М/с «Кiтпес»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кухня»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Рiццолi i Айлc»
Т/с «Еврiка»
Служба розшуку дiтей

НТН
06.00 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45,
02.00, 04.10 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Мiй особистий
ворог»

12.40 Т/с «Бандитський
Петербург-8»

14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
02.30
04.40

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Деннi –
ланцюговий пес»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
09.00 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
13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 19.55 Даєш, молодь!
16.10 Т/с «Ранетки»
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45, 22.25 Чортiвня
щодня
18.10 Вiталька
18.55 БарДак
21.00 Вiталька-2
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо
для Ю-туба
23.30 Анекдоти
00.00 Т/с «Притулок»

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-2»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Лягавий»
12.00, 04.25 Нехай говорять
14.35, 21.50 Т/с
«Подружжя»

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

21.00 Т/с «Профiль убивцi»
23.50 Т/с «Грiмм»
00.45 Х/ф «Перевага
Борна»

ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Арсенал»
10.20 Чемпiонат Iталiї.
«Сампдорiя» –
«Iнтер»
12.15 Топ-матч
12.25 Європейський
weekend
13.40, 14.40 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
16.00 Чемпiонат Англiї.
«Вiган» – «Ньюкасл»
18.00 Товариський матч.
Францiя – Нiмеччина
20.00 Один на один з
Гамулою
20.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Мальорка»
22.50 Товариський матч.
Нiдерланди – Iталiя
01.05 ЧУ. «Таврiя» –
«Металург» (Д)
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13:30 «СЛІДСТВОМ ВСТАНОВЛЕНО»

00:15 «НАПРОЛОМ»

00:45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

01:50 «У ТОПЦІ»

ПЕРШИЙ

НТН

УКРАЇНА

ІНТЕР

Увагу міліцейського патруля
привернула дивна поведінка
нічного перехожого. Почав тікати, впустив сумку, в якій виявилося... близько ста тисяч! У ці ж
години в одному з міських парків
була вбита жінка ...

Френк Геннон не міг припустити,
що його друзі і соратники є
членами корумпованого поліцейського угруповання, яке займається відмиванням брудних
грошей, торгівлею наркотиками
та вбивствами на замовлення.

Він хотів одного – зникнути. Замість цього за Борном тепер
полюють люди, які зробили його
таким, який він є. Він втратив
пам'ять і людину, яку любив. Але
його не вдається стримати навіть професійним вбивцям.

Як у топці жарко у офісі, який
орендувала для роботи група
молодих відчайдушних підприємців. Свій перший мільйон
хлопці намагаються заробити,
граючи на біржі за своїми, не
завжди чесними правилами.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою

05.30 Т/с «Об’єкт

Пiдсумки дня
09.30 Свiтло

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

головне
10.15, 04.10 Т/с «Маруся.
Повернення»

12.00
13.00

додому
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Кiножурнал «Хочу все
знати»
08.15 Д/ф «В. Матецький.
Було та минуло»

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45

09.05, 21.00, 05.40

09.55, 19.05, 01.40 Про

11.55, 13.15, 20.55

Офiцiйна хронiка
12.10 Здоров'я
13.10, 18.50, 21.15 Дiловий
свiт
13.30 Х/ф «Слiдством
встановлено»

15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.15 Euronews
15.30 Наука
15.40, 04.05 Дiловий свiт.
Агросектор
15.55 Х/ф «Так i буде»
18.45 Свiт спорту
19.30 Концерт дуету
«Свiтязь»
20.20, 21.20 Досвiд
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Ланцюг»
00.20 Вiд першої особи
00.45 Помiж рядками
02.25 ТелеАкадемiя

13.55
14.50
15.50
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
00.20
01.50
03.40
04.10

№11»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Захист
свiдкiв»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Т/с «Таємницi
слiдства-12»
Т/с «У зонi
ризику»
Х/ф «Санта на
продаж»
Х/ф «У топцi»
Подробицi
Д/ф «Вiра
Сотникова. Втеча
в «кохання»

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/с «Бернард»
07.30 Снiданок з 1+1
08.05 Снiданок з 1+1
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»

11.50 Т/с «Найкращий друг
12.50

13.50
14.50
15.55
17.10
20.15
21.20
22.20
23.20
00.40
00.55
01.20

02.05
02.55
03.45
04.10
05.00

сiм'ї»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Свати-6»
Свати за кадром
Свати за кадром
Моя хата скраю
ТСН
ТСН
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Т/с «Найкращий друг
сiм'ї»
Моя хата скраю
ТСН
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3

04.55
05.25
06.25
06.35
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
12.30

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Брат за брата»
Анекдоти поукраїнськи

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

14.10 Т/с «Морськi
16.25
18.45
19.25
20.10

дияволи-6. Смерч»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»

22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

00.50
01.40
02.25
03.15
04.00

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

НОВИЙ

05.25 Чужi помилки
06.10 Все буде добре!
08.00 Неймовiрна правда
09.20
10.15
12.00
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55
22.00
22.25
00.10
01.05

про зiрок
Зiркове життя.
Обпаленi славою
Х/ф «Сукня откутюр»
МайстерШеф-2
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Рiвняння
любовi»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Коли настає
вересень»
Пенсіонер Левон
Погосян приїжджає з Вірменії
до Москви, щоб
відвести онука у
перший клас.
Опинившись у
величезному місті, він не може
залишатися
осторонь від життєвих проблем і
дочки, і всіх тих, з
ким його зводить
доля.

02.40 Нiчний ефiр

04.50
04.55
06.00
06.05
06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.00
11.00
13.25
14.50
15.45
16.45
17.50
19.00
19.15
19.35
20.00
21.00
23.05
00.10
00.25
00.35
01.30
02.15
02.55

Teen Time
Т/с «АйКарлi»
Teen Time
Очевидець.
Найшокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
М/с «Кiтпес»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кухня»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Рiццолi i Айлc»
Т/с «Еврiка»
Служба розшуку дiтей

НТН

УКРАЇНА

05.50 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Велике зло та

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20 Т/с

дрiбнi капостi»

12.35 Т/с «Бандитський

«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Лягавий»
11.00, 21.00 Т/с «Профiль
убивцi»

Петербург-8»
14.30, 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 «Напролом»
02.25 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
04.30 Речовий доказ
04.50 Уроки тiтоньки Сови
ТЕТ

12.00, 04.25 Нехай говорять
14.35, 21.50 Т/с

07.55 Мультик з Лунтiком
09.00, 16.10 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –

08.10 ЧУ. «Зоря» –

вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»

12.00 Т/с «Еллi МакБiл»
13.00, 19.30 Богиня. Нова
колекцiя

13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня»

14.40, 19.55 Даєш, молодь!
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45, 22.25 Чортiвня
щодня
Вiталька
БарДак
Вiталька-2
Велика рiзниця
Надто грубо
для Ю-туба
23.30 Анекдоти

18.10
18.55
21.00
22.00
23.00

«Подружжя»

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

23.50 Т/с «Грiмм»
00.45 Х/ф «Ультиматум
Борна»

02.40 Т/с «Безмовний
свiдок-2»
ФУТБОЛ
«Волинь»

10.20 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Мальорка»

12.20, 23.25 Чемпiонат

Iспанiї. Огляд туру

13.25 Топ-матч
13.40, 14.40 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»

16.00, 01.10 Товариський
матч. Францiя –
Нiмеччина
18.00, 00.25 Один на один з
Гамулою
18.35 Товариський матч.
Нiдерланди – Iталiя
20.35 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
21.25 Товариський матч.
Iталiя – Бразилiя
03.20 Товариський матч.
Iталiя – Бразилiя
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18:05 «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»

23:30 «ЧУЖИЙ»

23:45 «Я – ЛЯЛЬКА»

02:00 «ТРЕНУВАЛЬНИЙ ДЕНЬ»

СТБ

1+1

НТН

ІНТЕР

Закоханий у свою професію вихователь дитячого садка, завдяки зовнішній схожості з досвідченим злочинцем і ватажком злодійської зграї Доцентом, влип у
таку ситуацію, яку невеликою
пригодою ніяк не назвеш...

На борту торгового космічного
корабля майбутнього з'являється небажаний пасажир. Він виявляється прибульцем, що живе
у людському тілі й постійно змінює форму, але не змінює звички вбивати.

Віктор, який пройшов вогонь і
воду, опиняється у таборі смертників. Тут спецагенти використовують полонених у якості живих тренажерів для вдосконалення бойових навичок. Вони стають
ляльками без імені та минулого.

Поліцейський хоче боротися із
злочинцями, а не стати одним з
них. Але залишитися по ту сторону межі, що відділяє поліцейського від бандита, буде складніше,
ніж здолати всі інші небезпеки
його нелегкої служби.

ПЕРШИЙ
07.15 Огляд преси
07.20 Країна on line
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Кiножурнал «Хочу все
знати»
08.15 Д/ф «О. Захарова.
Донька «Ленкому»

09.05, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня

09.20 Д/ф «П'ять вiдстокiв
нас»

09.45 Контрольна робота
10.15, 04.10 Т/с «Маруся.
Повернення»

11.55 Офiцiйна хронiка
12.10, 18.55, 21.10 Дiловий
свiт
Вiра. Надiя. Любов
Надвечiр'я
Українська пiсня
Околиця

12.15
13.05
14.00
14.35
15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.10, 04.05 Дiловий свiт.
Агросектор

15.15 Театральнi сезони
16.05 Х/ф «Матч
вiдбудеться за будьякої погоди»
18.45 Свiт спорту
19.10 Концерт до 60-рiччя
українського ТБ
21.15 Концерт С. Ротару. «Я
тебя по-прежнему
люблю»
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.20, 00.10 Т/с «Ланцюг»
01.00 Вiд першої особи
01.45 Про головне

ІНТЕР
05.30 Т/с «Об’єкт

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
13.00
13.55
14.50
15.50
17.45
18.00
19.00
20.00
20.30
21.35

23.55
02.00
03.50

№11»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Захист
свiдкiв»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-3»
Новини
Т/с «Свати-3»
Подробицi
Шустер Live
Футбол.
Збiрна Польщi –
збiрна України
Шустер Live
Х/ф «Тренувальний
день»
Подробицi

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

13.50
14.50
15.55
16.45
17.10
19.30
20.15
21.30
22.30
23.30
01.50
03.30
05.00

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
Т/с «Найкращий друг
сiм'ї»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-2. Виклик
долi»
Не бреши менi-3
Не бреши менi-3
Простошоу
ТСН
Т/с «Величне столiття.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Свати за кадром
Свати за кадром
Х/ф «Чужий»
Х/ф «Час»
Х/ф «Тринадцять»
ТСН

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 Т/с «Убивча сила»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

13.05
14.15
16.30
18.45
19.25
20.10
22.10
00.50
01.45
02.30
03.20
04.05
04.30

українськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Екстрений виклик
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Т/с «Кодекс честi»
Про-Ziкаве.ua
Свiтанок

СТБ
05.00 Чужi помилки
05.45 Х/ф «Людина

07.30
09.25
17.55
18.05
20.00
22.00
22.35
00.00
01.05

народилася»
Х/ф «Iнше обличчя»
Х/ф «Вербна недiля»
Вiкна-Новини
Х/ф «Джентльмени
удачi»
Холостяк-3
Вiкна-Новини
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Сукня
від кутюр»
Маша працює в
Петербурзі у театральній пошивній. Вона знайомиться з американцем Тімом,
який палає бажанням одружитися з красунею.
У ніч перед весіллям Маша поспішає на зустріч з
нареченим, але
спізнюється до
розведення мостів...

НОВИЙ
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарлi»
06.00 Teen Time
06.05 Очевидець.

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.00
11.00
13.25
14.50
15.45
16.45
17.50
19.00
19.15
19.35
20.00
21.00
23.05
00.05
00.25
00.35

02.35 Х/ф «Людина
народилася»

01.30
02.15

04.05 Нiчний ефiр

Найшокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Воронiни»
М/с «Кiтпес»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Спортрепортер
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Кухня»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Рiццолi i Айлc»
Т/с «Еврiка»

НТН
06.00 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Велике зло та
дрiбнi капостi»

23.45
01.35
03.15
04.00
04.25
04.55

патруль-2»

07.00, 17.00, 19.00, 03.45
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20 Т/с
«Слiд»

12.40 Т/с «Бандитський
14.35
17.00
19.30

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй

Петербург-9»
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Висяки»
Т/с «Наркомiвський
обоз»
Х/ф «Я – лялька»
Х/ф «Помста –
мистецтво»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00, 16.10 Т/с «Ранетки»
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
13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.40, 19.15 Даєш, молодь!
17.10, 01.25 10 крокiв до
кохання
18.10 Одна за всiх
20.30 Вiталька
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо
для Ю-туба
23.30 Анекдоти
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Дурнєв+1

10.00, 20.00 Т/с «Лягавий»
11.00 Т/с «Профiль убивцi»
12.00, 04.40 Нехай говорять
14.35 Т/с «Подружжя»
15.35, 02.30 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.05 Говорить
Україна

21.50 Т/с «Мент в законi»
01.40 Т/с «Безмовний
свiдок-2»

ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Металург» (З) –
«Карпати»
10.25, 16.40 Топ-матч
10.40, 16.55 Товариський
матч. Iталiя –
Бразилiя
12.40 Товариський матч.
Францiя – Нiмеччина
14.40 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Iзраїль – Португалiя
18.55 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Хорватiя – Сербiя
20.55 Futbol Mundial
21.40 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Iспанiя – Фiнляндiя
23.55 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Уругвай – Парагвай
02.10 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Iзраїль – Португалiя
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07:30 «БИТВА ДРАКОНІВ»

14:55 «ДОКТОР ДУЛІТТЛ-2»

15:50 «ВІДСТАВНИК»

17:40 «КІШКИ ПРОТИ СОБАК. ПОМСТА КІТТІ ГАЛОР»

ICTV

1+1

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Тиран рветься до влади, але щоб
стати правителем, йому необхідно одружитися на спадкоємиці
престолу, у якої немає шансів
уникнути страшної долі. Проте
знаходиться сміливець, готовий
протистояти тиранові.

Доктор Дуліттл, що володіє
здатністю говорити мовою тварин, користується скаженою
популярністю! Спраглі до спілкування звірятка осаджують його
квартиру, часом вторгаючись в
особисте життя...

Відставний військовий Дєдов
приїжджає у Москву до доньки і
онучки. Але жити йому ніде:
дочка продала його квартиру,
щоб допомогти своєму новому
чоловікові Павлу, у якого великі
проблеми з бізнесом ...

Кітті Галор, у минулому агент
шпигунської організації МЯУС,
вийшла з підпорядкування і замислила диявольський план, щоб
притиснути до кігтя своїх собачих
недругів і прибрати у свої загребущі лапи владу над світом.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.05 Пiдсумки
06.20, 00.40 Клуб гумору
07.05 Фiльм-концерт

04.55
06.20
09.30
11.05
12.05

«О. Буйнов. Чоловiк
на сценi та в життi»
08.25 Панянка i кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.25 Школа юного
суперагента
09.40 Х/ф «Кортик»
13.30 Секрети успiху
14.05 В гостях у Д. Гордона
14.55 Золотий гусак
15.30 Український фольк
16.40 Концерт М. Грицкана
«Спiваймо разом,
друзi мої!»
18.25 Концерт Т. Повалiй
«Україна. Голос.
Душа»
20.50 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
21.55 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
01.45 Нащадки
02.40 ТелеАкадемiя
03.40 Д/ф «Ефiопiя,
слiдами перших
християн»
04.35 Д/ф «Елiот Несс
проти Аль Капоне»

16.05

20.00
20.25
23.00

Х/ф «Черговий тато»
Шустер Live
Чекай на мене
Смачне побачення
Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Подробицi
Концерт «Сватам» 5
рокiв»
Х/ф «Три днi з
недоумком»
Батьки двох
хлопчаків-хуліганів виїжджають у
відрядження і залишають хлопців
на піклування
сільського дивака Вані. Хлопчики
вступають на
стежку війни з нічого не підозрюючим Ванею. А
тому не до них –
Ваня закоханий в
сусідку Софі.

00.45 Х/ф «Надзвичайнi
заходи»

02.50 Подробицi
03.15 Х/ф «Черговий тато»
04.45 Д/ф «Володимир
Мигуля. Зворотний
вiдлiк»

1+1

ICTV

06.00 Ремонт +
06.15 Х/ф «Безбiлетнi
08.00
09.00
10.10
10.15
10.40
11.00
12.00
12.25
14.55
16.40

пасажирки»
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
Голос країни-3
Х/ф «Доктор
Дулiттл-2»
Х/ф «Калачi»
Єгорка Калач –
хлопець з козацької родини.
Споконвіку Калачі займалися тим,
що відважно служили Вітчизні.
Коли раптом
з’ясовується, що
Єгорка єдиний,
кому не прийшла
повістка до армії,
це стає ударом
для всієї родини.

18.30
19.30
20.00
23.10
01.20
02.50

Розсмiши комiка
ТСН
Х/ф «Казино «Рояль»
Х/ф «Час»
Х/ф «Тринадцять»
Х/ф «Доктор
Дулiттл-2»
04.10 Тачки
04.35 Свiт навиворiт-4.
В’єтнам
05.20 ТСН

05.35
06.05
06.55
07.30
09.35
10.00
11.05
12.05
13.25
13.50
14.50
15.50
17.45
18.45
19.00
21.00
23.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Битва
драконiв»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Дивитися всiм!
За кермом
Несекретнi файли
Екстрений виклик
Х/ф «Вiдставник»
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Вiдставник-2.
Своїх не кидаємо»
Х/ф «Вiдставник-3»
Х/ф «Ключ
саламандри»
На острові у Південно-Cхідній
Азії зафіксовано
спалах нового
захворювання
тварин. Незабаром симптоми
проявилися і у
людини. Марія,
досліджуючи
дивну хворобу,
робить всі можливі аналізи, результати яких
вражають і лякають...

01.05 Х/ф «Дорожня

05.35 Нашi улюбленi
06.30
08.05
09.00
10.10

ворог»

04.15 Свiтанок

мультфiльми
Х/ф «Медовий
мiсяць»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
ВусоЛапоХвiст
«ВусоЛапоХвіст» – це найсмішніші відео-

05.55
06.40
08.05
10.00
11.40
13.25
14.00
14.40
15.35
17.40

сюжети про тварин – починаючи
від домашніх кішок і собак, закінчуючи дикими
мавпами та слонами. Приємне
проведення часу
гарантовано!

10.50 Хата на тата
12.35 Холостяк-3
16.00 Як вийти замiж
17.05
19.00
22.10

пригода-2»

02.45 Х/ф «Прихований

НОВИЙ

01.50
02.50

з А. Чеховою
Х/ф «Джентльмени
удачi»
Україна має
талант!-5
Слiдство ведуть
екстрасенси
Детектор брехнi-3
Нiчний ефiр

19.30
22.00
23.55
00.00

Т/с «Тру Джексон»
Новий погляд
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Файна Юкрайна
Т/с «Татусевi дочки»
Х/ф «Кiшки проти
собак. Помста Кiттi
Галор»
Х/ф «Людина-Павук»
Хто зверху?-2
Спортрепортер
Х/ф «Як втриматися
на плаву»
Молода жінка
планує відпустку
на безлюдному
узбережжі зі своїм чоловіком
Джорджем. До
нещастя, Наталі
виявляється
предметом жадання ще двох
чоловіків, які опинилися на острові: її друга дитинства Ленса й колишнього коханого Кента.

02.00 Т/с «Еврiка»

УКРАЇНА

НТН

06.15 Залiзний Оскар
06.45 Х/ф «Помста –

06.00, 05.20 Срiбний

мистецтво»
08.30 Х/ф «Вiд Бугу до
Вiсли»
11.30, 03.10 Речовий доказ
12.00, 23.00 Головний
свiдок
13.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту»
13.30 Х/ф «Одиночне
плавання»
15.20 Т/с «Шериф»
19.00 Т/с «Павутиння-6»
00.00 Х/ф «Таємниця
ордена»
01.35 Х/ф «Убити
президента»
03.55 Агенти впливу
04.25 Уроки тiтоньки Сови

07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
08.10 Найрозумнiший
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на

ТЕТ

08.00
08.35
09.00
09.25
10.00
11.50
13.35
14.35
16.45
18.55
20.55
22.25
23.00
01.10
02.40

Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Лiло i Стiч»
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Т/с «Половинки»
Х/ф «Перша дочка»
Х/ф «Коханнязiтхання»
Х/ф «Вiйна
наречених»
Вiталька-2
Що якщо?
Х/ф «Життя за
межею»
Х/ф «Пiзнай себе»
До свiтанку

апельсин

селi-2

12.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-2»

13.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

14.00 Х/ф «У рiки два
береги»

18.00, 19.20 Т/с «Моє
кохане чудовисько»

22.10 Т/с «Шаман»
02.00, 03.50 Т/с «Мент в
законi»
ФУТБОЛ

06.50, 15.30 Топ-матч
07.00, 12.25 Сеск Фабрегас
08.10, 03.25 Вiдбiр до ЧС –
2014. Уругвай –
Парагвай
10.25, 01.10 Вiдбiр до ЧС –
2014. Iспанiя –
Фiнляндiя
13.30 Товариський матч.
Iталiя – Бразилiя
16.05 Вiдбiр до ЧС – 2014.
США – Коста Рика
18.25 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Кiпр – Швейцарiя
20.40 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Iзраїль – Португалiя
22.55 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Хорватiя – Сербiя
05.20 Новини

qrjlprfpoojl

ulrboj
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19:10 «ЛЮДИНА-ПАВУК-2»

15.30
16.05
16.50
17.45
18.20

20.40
20.50
21.00
21.30
21.55
22.50
23.00
23.35
00.45
01.20
01.45
02.45
04.40
05.05

00:50 «МАТЕРИК»

01:40 «ЛЮДИНА, ЩО БІЖИТЬ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

1+1

ІНТЕР

Доктор Отто Октавіус у результаті нещасного випадку трансформується у божевільного суперлиходія. І тільки Людинапавук здатна перешкодити маніякові здійснити диявольські
підступи.

Солдат удачі одержує завдання
знайти і прибрати злочинця,
який переховується в Амазонії.
Яким ж було його здивування,
коли він з’ясовує, що втікач – це
всього лише юнак, одержимий
ідеєю пошуку багатств ...

Жителі сицилійського острова
Лампедуза споконвіку заробляли собі на життя рибальським
промислом. Але часи змінилися.
Діти, що подорослішали,і розуміють, що море не буде годувати
їх вічно.

Лос-Анджелес, 2019 рік. США у
владі тоталітарного режиму.
Улюбленою розвагою жителів
Америки стало садистське телешоу «Людина, що біжить», учасники якого не мають жодного
шансу на виживання ...

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10 Свiт православ'я
06.40 Клуб гумору
07.05 Панянка i

07.40
09.05
09.50
10.30
11.20
12.05

19:30 «СКАРБИ АМАЗОНКИ»

кулiнар
Дружина
Хто в домi хазяїн?
Крок до зiрок
Шеф-кухар країни
Маю честь запросити
Х/ф «Острiв
скарбiв»
Ближче до народу
Караоке для дорослих
В гостях у
Д. Гордона
Дiловий свiт. Тиждень
Пам'ятi М. Мозгового
«Моя вiра, надiя,
любов»
Головний аргумент
Офiцiйна хронiка
Пiдсумки тижня
Точка зору
Фольк-music
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Пiдсумки
Дружина
Клуб гумору
Пiдсумки тижня
ТелеАкадемiя
Досвiд
Свiтло
Надвечiр'я

ІНТЕР
05.50 Х/ф «Черговий тато.
Лiтнiй табiр»
Татусі Чарлі і Філ
беруть на себе
керівництво літнім дитячим табором. Не маючи
уявлення про те,
як слід жити у лісовій глушині й
поводитися з невгамовною малечею, Чарлі і Філ
незабаром втрачають контроль
над ситуацією...

07.30 Мiжнародний

09.30
10.05
12.15
15.00
16.00
20.00
21.00
23.25
01.40
03.15
03.55

фестиваль гумору
«Юрмала»
Школа доктора
Комаровського
Великi танцi
Концерт «Сватам» –
5 рокiв»
Д/ф «Свати-5. Життя
без гриму»
Т/с «Один на всiх»
Подробицi
Великi танцi
Х/ф «Вiйна свiтiв»
Х/ф «Людина, що
бiжить»
Подробицi
Х/ф «Черговий тато.
Лiтнiй табiр»

1+1
06.05 Х/ф «З неба на
землю»

07.50 Марiчкин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.10
10.15
10.40
11.05
11.45
12.40
13.25
14.50
15.55
17.00
18.20
19.30
20.15
22.40

ICTV
05.05 Факти
05.25 Свiтанок
06.10 Квартирне питання
07.00 Анекдоти по-

Забава»
М/с «Ескiмоска»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Гастрономiчнi
подорожi
Недiля з кварталом
Шiсть кадрiв
Мiняю жiнку-7
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН
Голос країни-3
Свiтське життя

07.30
08.40
09.10
10.25
11.30
12.00
12.20
12.55
14.50

Бали й карнавали, приголомшливі вечірки
й приватні свята,
кінофестивалі й
тижні моди, ралі,
рейди і скачки ...
Катя Осадча проводить глядачів
за лаштунки гламурного життя,
викликає на відверту розмову
багатих та знаменитих.

23.30
00.50
02.35

16.45
18.45
19.30
21.45

Два фахівці наукового відділу
Брюс і Ллойд
втрачають
надсекретну розробку, дія якої
подібна до ефекту плаща-невидимки. Начальство такому повороту подій зовсім не раде і виставляє двох геніїв за двері...

23.40 Що? Де? Коли?
Зiрковi вiйни
00.50 Х/ф «Материк»
02.35 Х/ф «Чужий»
04.30 Х/ф «З неба на
землю»

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Мульт особистостi
Кримiнальний облом
Х/ф «Вiдставник»
Х/ф «Вiдставник-2.
Своїх не кидаємо»
Х/ф «Вiдставник-3»
Факти тижня
Х/ф «Скарби
Амазонки»
Х/ф «Широко
крокуючи»
Т/с «Таксi»
Х/ф «Запаморочення»
Х/ф «Кмiтливi Брюс i
Ллойд проти ЦРУ»

03.40 Про-Ziкаве.ua
03.50 Свiтанок

СТБ
04.55 Нашi улюбленi

НОВИЙ
05.50 Т/с «Тру Джексон»
06.55 Новий погляд
мультфiльми
06.00 Х/ф «Вогонь, вода й... 07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
мiднi труби»
08.25 М/с «Губка Боб
07.20 Їмо вдома
Квадратнi Штани»
08.35 Кулiнарна
09.00 М/с «Пiнгвiни з
династiя

10.30 Караоке на Майданi
11.30 Т/с «Рiвняння
любовi»
15.40 Україна має талант!-5
19.00 Битва екстрасенсiв
20.00 Х/ф «Лекцiї для
домогосподарок»
18-річна Катя відправляється у
спортивний табір, де закохується в 25-річного
Костянтина. Однак після ночі кохання Костя їде
до Парижу робити кар’єру, у той
час як для Каті
вона на цьому і
закінчилася...
Минуло десять
років...

22.15 Х/ф «Будинок на
узбiччi»

00.20 Х/ф «Iнше обличчя»
02.10 Х/ф «Медовий
мiсяць»

03.40 Нiчний ефiр

Мадагаскару»

10.00 М/ф «Астерiкс i
11.45
13.10
15.10
16.30
19.10
22.00
23.40

Обелiкс. Велика
бiйка»
Педан-Притула Шоу
Хто зверху?-2
Х/ф «Кiшки проти
собак. Помста Кiттi
Галор»
Х/ф «Людина-Павук»
Х/ф «ЛюдинаПавук 2»
Педан-Притула Шоу
Х/ф «Сестри по
нещастю-2»

Прогульники й
лобуряки рішуче
не хочуть вчитися, і бідні вчителі
не знаходять собі
місця від їх жартів і приколів. І
Долорес погоджується влаштуватися у школу
під маскою звичайного вчителя
музики.

01.50 Спортрепортер
01.55 Т/с «Еврика»

УКРАЇНА
НТН
05.40 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
Києва
06.45 Подiї
06.30 Х/ф «Загiн
07.00 Х/ф «Великий прорив
особливого
призначення»
07.45 Т/с «Шериф»
11.30 Легенди карного
розшуку
12.00, 03.25 Агенти впливу
13.00 Православнi святi
15.00 Т/с «Наркомiвський
обоз»
19.00 Т/с «Бригада»
00.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту»
00.30 Х/ф «Я – лялька»
02.20 Речовий доказ
04.40 Уроки тiтоньки Сови
05.00 Правда життя

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком
09.25 М/с «Дашадослiдниця»
10.00 М/с «Iндiйськi байки»
10.25 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/ф «Алiса у
Дивосвiтi»
11.20 М/ф «Алiса у
Задзеркаллi»
12.15 М/ф «Союз звiрiв»
14.10 Х/ф «Коханнязiтхання»
16.20 Х/ф «Вiйна
наречених»
18.30 Одна за всiх
19.30 Даєш, молодь!
20.30 Вiталька-2
22.00 Х/ф «Планета Iдiотiв»
23.55 Х/ф «Джек i Джил.
Любов на валiзах»
01.25 Х/ф «Як кохатися iз
жiнкою»

Бетховена»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

13.00, 20.00, 21.00 Т/с
«Iнтерни»

14.00 Найрозумнiший
16.00 Т/с «Слiд»
19.00, 03.50 Подiї тижня
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Шахта»
02.25, 04.35 Т/с «Шаман»
ФУТБОЛ
08.10 Вiдбiр до ЧС – 2014.
США – Коста Рика
10.20 Д/с «Невигадані історії
футболу»
10.50 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
11.20 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Iзраїль – Португалiя
13.20, 00.00 Вiдбiр до ЧС –
2014. Кiпр –
Швейцарiя
15.15 Журнал Лiги
чемпiонiв
16.00, 02.15 Вiдбiр до ЧС –
2014. Хорватiя –
Сербiя
18.00 Football Mundial
18.30 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Iспанiя – Фiнляндiя
20.30, 04.30 Сеск Фабрегас
21.45 Вiдбiр до ЧС – 2014.
Уругвай – Парагвай

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ

12

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колектив Інформаційного агентства
Державної прикордонної служби
України щиросердечно вітає
заступника начальника
відділу забезпечення доступу
до публічної інформації
та інформаційного
наповнення веб-сайта
ДПСУ капітана ЯКИМЦЯ
Сергія Ярославовича
та його дружину Тетяну з
народженням сина! Нехай
здоровим росте малюк на щастя,
радість і втіху батькам, а ваша оселя завжди повниться веселим
дитячим сміхом, сімейним благополуччям та злагодою!
У День народження начальника інформаційно-аналітичного
відділу штабу Одеського прикордонного загону підполковника
СТАСЮКА Геннадія Віталійовича колектив ІАВ штабу
Одеського прикордонного загону щиросердечно вітає його
та надсилає теплі побажання! Від усієї душі бажаємо доброго
здоров’я, великого людського щастя, сімейного добробуту
та злагоди, щирих і добрих друзів, надійних помічників. Хай
збуваються всі Ваші мрії та сподівання, береже доля, хай кожен
день приносить лише радість, а життя буде щедрим і багатим на
добро!
Колектив ВПС «Харків» щиро вітає з Днем народження
начальника – майора РОМАНЧУКА Миколу Степановича!
Від усього серця бажаємо міцного здоров’я, невичерпності
життєвих сил, натхнення і наснаги, благополуччя у сім’ї та успіхів
у роботі. Нехай Ангел-охоронець оберігає й захищає Вас і Вашу
родину від усіх невдач на довгій ниві життя!

Колектив відділу прикордонної служби «Нові Трояни» щиро
вітає з Днем народження офіцерів, іменинників березня
– капітана ДЗЮРА Руслана Михайловича та лейтенанта
КОРНАТОВСЬКОГО Олександра Олександровича! Від
усього серця бажаємо Вам міцного здоров`я, професійних
успіхів, злагоди та добробуту! Хай ваше серце завжди буде
безстрашним, доля – прихильною, а очі – щасливими!
Від щирого серця вітаємо провідного бухгалтера фінансовоекономічної служби Котовського прикордонного загону
ІЛЬЯШЕНКО Людмилу Миколаївну з ювілеєм!
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо тобі у цей святковий день!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо тобі здоров’я, щастя й сили,
Земної радості й тепла!
З любов’ю і повагою, чоловік, син та друзі
Щиро вітаємо з Днем народження інспектора прикордонної
служби ВПС «Велика Писарівка» старшину КАЛЮЖНОГО
Олександра Олексійовича!
Гарний син і батько чудовий,
Дружині даруєш ти море любові,
Живи нам на радість в достатку та мирі!
Хай будуть твої рученята умілі!
А Бог милосердний з високого неба
Дає в житті усе, що треба.
Матінка Божа – Цариця Свята
Дарує щасливі та довгі літа!
Батьки Олена і Олексій, дружина Наталка, синок Дмитрик,
брат Андрій, невістка Світлана, племінник Максим, теща
Любов
Відповіді на сканворд,
надрукований у цьому
номері:

ФОТОФАКТ

від 27 лютого 2013 року № 116 - ОС
підполковник
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору КРИВОРУЧКУ Володимиру Анатолійовичу
майору СЕМЕНОВУ Івану Анатолійовичу
по ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби України
майору ДЖУРИНСЬКОМУ Радіону
Володимировичу
від 05 березня 2013 року № 131 - ОС
підполковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
майору КУРІЛОВІЙ Марині Іванівні
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
майору ПАЩЕНКУ Олександру Олексійовичу
Управління кадрів АДПСУ

Житомирська область.
Допоможіть знайти 10-річного
Дениса Саломатіна! Близько 11 години 2 березня
2013 року хлопчик вийшов з дому (м. Коростишів)
та більше його не бачили.
Прикмети дитини: 120-130 см на зріст, худорлявої
статури; у нього коротке світле волосся, рідкі світлі
брови, вузькі губи, пряме підборіддя, карі очі.
Особливі прикмети: хворий на аутизм, погано
розмовляє. Родимка під коліном на правій нозі.

ЗДОРОВ’Я

Довголіття
з бокалу
Вино п’ють і довго живуть, – кажуть
про кавказьких горців. Цю теорію
практично підтвердили вчені, які
обіцяють представити у найближчі
п’ять років ліки від старіння.

Ярослава МЕЛЬНИК
У Міжнародний жіночий день прикордонники ВПС «Пархоменкове»
Львівського загону спільно з представниками Ягодинської митниці у пункті
пропуску «Устилуг» дарували квіти усім
жінкам, які прибували на територію

України. Таким несподіваним, цікавим
і приємним способом правоохоронцічоловіки вітали панянок із їхнім святом. Слід зазначити, що представниці
чарівної статі були щиро вражені такою
галантністю охоронців рубежу. А одна
літня пані – мешканка міста Зосіна з
Республіки Польща навіть заплакала
– пояснивши, що це сльози радості та
вдячності нашим чоловікам.
n

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

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

Ігор ІВАНИЦЬКИЙ
Новий препарат – це
синтетична версія ресвератролу,
речовини,
яка міститься в червоному вині і має ефект
антистаріння. Прогнозується, що він допоможе людям дожити до
150 років та здатний не
лише продовжити життя, але й запобігти віковим захворюванням.
В остаточному підсумку
лікарі сподіваються, що
за допомогою нового
препарату можна буде
запобігти раку, хворобі
Альцгеймера, а також
діабету 2 типу. Генетики
з Гарвардського університету повідомили, що,
на відміну від більшості
сучасних ліків, новий
засіб буде лікувати не
одну хворобу, а 20.

Дослідження щодо
ресвератрола і його буквально магічних властивостей ведуться вже
протягом десяти років.
Однак тільки зараз вчені підійшли практично
впритул до створення
інноваційного препарату, що подовжить життя,
лікуватиме рак і багато
інших смертельних захворювань.
n

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
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Наклад: 9350 прим. Замовлення: 28907
Тел.:
581-68-15
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Денис Саломатін

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Пролив каву на ноутбук. Так
швидко навіть автомат Калашникова
в армії не розбирають.
* * *
Коли у дуже відповідального півня сильно болить горло, він зранку
кидає камінці у вікна.
* * *
Кажуть, що в майбутньому на наш
флот призиватимуть тільки тих, хто
не вміє плавати. Вони набагато краще
захищають свій корабель!
* * *
– Знайшла характеристику свого
чоловіка з дитячого садочка, написано: “Добре їсть, спить, гуляє.”
Уявляєш, минуло 30 років... нічого не змінилося...
* * *
Один хлопчик настільки боявся
темряви, що кожен раз коли кліпав
втрачав свідомість.
* * *
Вранці в п’ятницю, йдучи в садок,
маленька дівчинка просить батька:
– Тато, приходь, будь ласка, забирати мене ввечері тверезий!
– А що сталося, доню?
– Нічого, просто останні чотири
рази замість мене ти забирав нашу
виховательку.
* * *
Я зрозумів, яку хочу машину. Інкасаторську.
* * *
Якщо ваші підлеглі задоволені заробітною платнею, то вони крадуть!
* * *
Найбільш надійна частина у віт
чизняному автомобілі – імпортна
магнітола.

