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Програма телепередач 
на 25 – 31 березня 

2013 року
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Державний кордон України перетнуло

1,4 млн. 
осіб

 357 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

19 
осіб

Вилучено

33 од.
зброї

Затримано

на 1 млн. грн.
контрабандних товарів> 89 од.

боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

5,6 кг
наркотичних речовин>

ТЕТ-А-ТЕТ

Уже сім років існує та успішно виконує поставлені 
завдання спеціальне угруповання різнорідних сил 
і засобів, створене для захисту суверенних прав 
України у її виключній (морській) економічній 
зоні. Про специфіку його діяльності розповідає 
капітан 1 рангу Ігор ТКАЧУК.

Спецугруповання – 
страшний сон браконьєрів

НЕЗАКОННА МІГРАЦІЯ

З року в рік «протиправні елементи», які займаються 
переправленням нелегалів через державний кордон, 
створюють нові схеми та канали. Мета такого промислу 
одна: незаконне збагачення за рахунок тих, хто в 
силу життєвих обставин був змушений продати чи 
не останню сорочку і покинути рідну домівку. А от 
чи дістанеться мігрант до заповітного Євросоюзу, 
підприємливим «гідам» байдуже...

Мандрівки ціною в життя

4
стор.

ТЕХНОЛОГІЯ ОБМАНУ

Торік українці перетинали кордон рідної держави більше 22 мільйонів 
разів. Причому більшість мандрівників метою своєї поїздки 
обирали держави з максимально легким візовим режимом. Бо в 
певних установах отримати візу рівноцінно тому, що пройти усі 
кола пекла. Як результат, з’явилося безліч посередників, охочих 
допомогти з візами, які подекуди виявляються шахраями…

Візове шахрайство: 
українські реалії

7
стор.

На підпільну трубу 
і сканер знайдеться

Луганський край славиться передусім своїми надрами, адже тут 
зосереджено майже 35% українських запасів вугілля. Проте останніми 
роками тутешня земля стала багатою ще й на нафту. І причиною цьому 
є не нововиявлене родовище «чорного золота», а банальна контрабанда 
паливно-мастильних матеріалів, які течуть із Росії в Україну 
підпільними трубопроводами. Проте луганські прикордонники, 
як то кажуть, також не ликом шиті – на їхньому озброєнні 
з’явилися скануючі георадари, здатні виявляти зміни у 
структурі ґрунту на глибині у кілька десятків метрів.

5
стор.

6
стор.
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НОВИНИ НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

ОФІЦІЙНО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Олег БОЙКО

Як заявив Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ на спіль-
ній прес-конференції зі своїм 
латвійським колегою Андрісом 
БЕРЗИНЬШОМ: «Питання єв-
ропейської інтеграції для Укра-
їни – це питання модернізації 
нашої країни, яка стосується 
всіх напрямків життя. Це перехід 
нашої країни до європейських 
стандартів як технічних, так і 
правових, демократичних». 

За два дні до цієї прес-
конференції Глава Держави ви-
значив алгоритм вирішення «до-
машнього завдання». Зокрема, 
Президент своїм Указом ввів у дію 
рішення Ради нацбезпеки і оборо-
ни «Про невідкладні заходи щодо 
європейської інтеграції України», 
контроль за виконанням яко-
го поклав на секретаря РНБО. 

Документ передбачає заходи, 
що мають сприяти лібералізації 
Євросоюзом візового режиму 
для України, а також поглибити 
співпрацю в енергетичній сфері 
та покращенні бізнес-клімату з 
країнами євроспільноти. 

Щоб уже цього року підпи-
сати Угоду про асоціацію з ЄС 
на український Уряд покладено 
чимало завдань, про виконання 
яких у тому числі треба щоміся-
ця інформувати Євросоюз. 

У рішенні Раднацбезу йдеться 
також про реформування системи 
юстиції та судочинства в Україні, 
діяльності адвокатів і прокурату-
ри тощо. Щодо правоохоронних 
органів, то на них також чекають 
реформи. Уже до початку жовтня 
відповідні законопроекти мають 
бути представлені на розгляд Ве-
неціанської комісії. Відповідаль-
ними за їх підготовку є Секретар 
РНБО та профільний комітет 
Верховної Ради.                                n

Євроінтеграція – передусім модернізація

На шляху в об’єднану Європу Україні потрібний 
глибинний і масштабний «євроремонт», 
який має призвести до загального розвитку 
держави. Саме це Віктор ЯНУКОВИЧ назвав 
домашнім завданням нашої країни у процесі 
інтеграції в Європейський Союз.

Новому відомству – 
зелене світло
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив положення 
про Міністерство доходів і зборів України. В Указі Глави 
Держави, підписаному 18 березня 2013 року, наголошується, 
що Міністерство доходів і зборів України є правонаступником 
Державної податкової служби України та Державної митної 
служби України, що реорганізуються.

n Весняний 
призов – 2013

Кабінет Міністрів України 
затвердив чисельність громадян 
України, котрі підлягають 
призову на строкову військову 
службу, та обсяг видатків для 
проведення призову у квітні–
травні 2013 року. Згідно з 
документом, призову та відправці 
у війська підлягають 13 тисяч 
900 осіб, із них до Збройних 
Сил України – 7 тисяч 500 осіб, 
Внутрішніх військ МВС України 
– 5 тисяч 200 осіб, Державної 
спеціальної служби транспорту – 
1 тисяча 200 осіб. Фінансування 
заходів, пов’язаних з призовом 
громадян на строкову військову 
службу, здійснюватиметься за 
рахунок коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України.

www.kmu.gov.ua

n Розпочалася 
портова реформа

У 18 морських портах 
України, ДП «Дельта-лоцман» 
та Керченській паромній 
переправі розпочинаються 
реорганізаційні процеси, 
пов’язані з реформуванням 
галузі у відповідності з вимогами 
Закону «Про морські порти 
України».  Відправною точкою 
структурних перетворень 
стало розпорядження Кабінету 
Міністрів України, яким Уряд 
утворив державне підприємство 
«Адміністрація морських 
портів України». Воно стане 
правонаступником державних 
підприємств, що реорганізуються, 
у частині майна, прав і обов’язків 
відповідно до розподільчих 
балансів. Також наказом 
Міністерства інфраструктури 
утворено Комісії з реорганізації 
державних підприємств 
морського транспорту, до 
складу яких, відповідно, 
увійшли керівники та фахівці 
підприємств, що реорганізуються, 
а також лідери їх профспілкових 
організацій. 

www.mtu.gov.ua

n 7 мільярдів 
на дорогу

Більш як 7 мільярдів гривень 
планується витратити на розвиток 
дорожньої інфраструктури, ремонт 
і реконструкцію автодоріг. Про 
це під час засідання Уряду заявив 
Премєр-міністр України Микола 
АЗАРОВ. За його словами, Кабмін 
затвердить перелік автомобільних 
доріг загального користування 
державного та місцевого значення, 
а також обсяги їх фінансування 
у 2013 році за кредитами, 
залученими під державні гарантії. 
Кошти будуть спрямовані 
на низку важливих об’єктів 
дорожньої інфраструктури 
по всій країні. Серед них: 
автотранспортна магістраль 
через Дніпро у Запоріжжі, 
реконструкція автодороги Київ–
Ковель–Ягодин у Волинській 
області, Стрий–Тернопіль–
Кіровоград–Знам’янка у 
Хмельницькій та Кіровоградській 
областях, будівництво автодороги 
в об’їзд Севастополя тощо.

Максим МАЛОВ

Уряд подбав про 
ветеранів Великої 
Вітчизняної
З 1 травня нинішнього року розмір 
мінімальної пенсії інвалідам війни ІІ 
та ІІІ груп та учасникам бойових дій у 
період Великої Вітчизняної війни, яким 
виповнилося 85 років, зросте до розміру 
мінімальної пенсії інвалідів війни І групи – 
не менше 2548 грн.

www.mlsp.gov.ua

Про це повідомила  
міністр соціальної політи-
ки України Наталія КОРО-
ЛЕВСЬКА за результатами 
засідання Кабінету Міні-
стрів України.

«З 1 травня 2013 року у 
жодного учасника бойових 
дій у період Великої Ві-
тчизняної війни, якому ви-
повнилося 85 років, пенсія 
не може бути меншою як 
2548 грн.: пенсія учасників 
бойових дій підвищиться 
на 1078 грн. на місяць», – 
сказала вона.

Міністр також повідо-
мила, що Уряд ухвалив рі-
шення збільшити розміри 
разової грошової допомо-
ги усім ветеранам війни та 
жертвам нацистських пере-
слідувань, що виплачується 
до 5 травня. У середньому 

таке збільшення становити-
ме 10% у порівнянні з ми-
нулим роком. Наприклад, 
інвалідам війни І групи 
передбачається виплатити 
разову допомогу у розмірі  
2 415 гривень – на 215 гри-
вень більше, ніж торік. На ці 
потреби у бюджеті заплано-
вано 821,3 млн. гривень.

Окремо Наталія КОРО-
ЛЕВСЬКА наголосила на 
тому, що ухвалені соціальні 
рішення Уряду є частиною 
пакету з понад 70 пропози-
цій Міністерства соціаль-
ної політики, розроблених 
з початку року. Загалом 
пропозиції у соціальній 
сфері Мінсоцполітики, 
підтримані на засіданні 
Кабміну, стосуються понад 
2 млн. українців. На їхню 
реалізацію з державного 
бюджету та бюджету фон-
дів соціального страхуван-
ня буде спрямовано понад 
2 мільярди гривень.           n

Василь КЛИМЕНКО

Як відомо, 24 грудня 2012 року 
Президент підписав указ про реорга-
нізацію Державної податкової служ-
би та Державної митної служби в Мі-
ністерство доходів і зборів.

Міністром доходів і зборів при-
значено Олександра КЛИМЕНКА, 
який раніше обіймав посаду голови 
Податкової служби. У складі нового 
відомства та його територіальних ор-
ганів утворюються та діють підрозді-
ли податкової міліції.

Міністр доходів і зборів України 
здійснює повноваження, пов’язані 
з прийняттям, проходженням та 
звільненням зі служби осіб рядового 
і начальницького складу податкової 
міліції, які проходять службу у складі 
Міністерства доходів і зборів України 
відповідно до Положення про про-
ходження служби рядовим і началь-
ницьким складом органів внутрішніх 
справ.

Відповідно до положення за 
посадовими особами органів дер-
жавної податкової та митної служб 
і особами рядового й начальниць-

кого складу податкової міліції, які 
переходять на службу до Мініс-
терства доходів і зборів України та 
його територіальних органів збері-
гаються умови оплати праці та ма-
теріального забезпечення, пільги та 
інші соціальні гарантії членам їхніх 
сімей (у тому числі медичне обслу-
говування, санаторно-курортне та 
пенсійне забезпечення), встановле-
ні відповідно до законодавства для 
посадових осіб органів державної 
податкової та митної служб і осіб 
рядового й начальницького складу 
податкової міліції та членів їхніх 
сімей.

Також указом вносяться зміни до 
низки нормативних актів України.

Відповідно до самого положен-
ня, Міністерство доходів і зборів 
України (Міндоходів України) є цен-
тральним органом виконавчої вла-
ди, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів 
України.

Міндоходів України є головним 
органом у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади з питань 
забезпечення формування єдиної 
державної податкової, державної 
митної політики в частині адміні-
стрування податків і зборів, мит-
них платежів та реалізації єдиної 
державної податкової, державної 
митної політики; забезпечення 
формування та реалізації державної 
політики з адміністрування єдино-
го внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування; 
забезпечення формування та реа-
лізації державної політики у сфері 
боротьби з правопорушеннями при 
застосуванні податкового та мит-
ного законодавства, а також зако-
нодавства з питань сплати єдиного 
внеску.                                                 n
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УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІМІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

НАРАДА

ВИШКІЛ

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

З підписанням цієї Угоди до-
говірне оформлення українсько-
польського кордону буде за-
вершено в повному обсязі. Що 
стосується кордону з Білоруссю, 
то українська сторона розраховує, 
що після підписання Угоди, а та-
кож набрання чинності Догово-
ру між Україною та Республікою 
Білорусь про державний кордон, 
розпочнеться процес демаркації 
спільної ділянки кордону.

«Сьогодні ми заверши-
ли роботу з позначення лінії 
українсько-польського держав-
ного кордону на місцевості, а 
також одночасно дали старт 
такій роботі на українсько-
білоруському кордоні», – зазна-
чив у своєму виступі генерал ар-
мії України Микола ЛИТВИН.

Угодою передбачається в 
тримісячний термін з дати на-
брання чинності створити 
спільну українсько-білорусько-

польську комісію для позна-
чення точки стику кордонів на 
місцевості та підготовки і під-
писання необхідних документів. 
Точка стику кордонів познача-
тиметься на місцевості прикор-
донним знаком «Буг».

«Вже традиційно українсько-
білоруський і українсько-
польський кордон є кордоном 
взаємовигідного співробітни-
цтва та дружби. Переконаний, 
що кордон не розділить наші на-
роди, а стане лише перешкодою 
протиправній діяльності», – на-
голосив Микола ЛИТВИН.

У ході зустрічі головні при-
кордонні уповноважені Укра-
їни, Білорусі та Польщі також 
обговорили актуальні питання 
співробітництва між прикор-
донними відомствами країн, об-
мінялися інформацією про об-
становку на  спільних кордонах 
та тенденціями її розвитку. Вони 
підтвердили високий рівень 
взаємодії та послідовність дій у 
сфері забезпечення прикордон-
ної безпеки в регіоні.                 n

Стик трьох кордонів
За дорученнями Урядів України, Республіки Польща 
та Республіки Білорусь керівники прикордонних 
відомств Микола ЛИТВИН, Домінік ТРАЧ та 
Олександр БОЄЧКО підписали Угоду про точку стику 
державних кордонів. Основною метою підписання 
Угоди стало договірно-правове оформлення 
державного кордону в районі точки стику трьох 
держав та створення умов для забезпечення режиму 
державного кордону.

Валентина ЛАЗАРЧУК 

У заході брали участь пред-
ставники Держприкордонслуж-
би, Міністерства інфраструкту-
ри, Міністерства доходів і зборів, 
Департаменту транспортної мі-
ліції МВС України та Укрзаліз-
ниці.

Начальник управління при-
кордонного контролю та реє-
страції АДПСУ генерал-майор 
Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ 
зазначив, що протягом остан-
ніх трьох років спільними зу-
силлями відомств було запро-

ваджено низку інноваційних 
проектів. Водночас проблема 
протиправної діяльності на кор-
доні залишається однією з най-
гостріших. Лише за минулий рік 
прикордонники спільно зі спів-
робітниками митниці та іншими 
правоохоронними органами в 
залізничних пунктах пропуску 
вилучили 114 одиниць зброї, 
2350 боєприпасів, 60 кг нарко-
тиків, а також товарів на суму 
майже 30 млн. гривень. Окрім 
того, 1262 особи було затримано 
за незаконне перетинання кор-
дону, з них – 60 з чужими та 58 
з підробленими паспортами, а 
12 тисяч осіб отримало відмову 

в пропуску через кордон. Більше 
того, протягом 2012 року зафік-
совано понад 60 випадків при-
четності обслуговуючого пер-
соналу пасажирських поїздів до 
незаконного переміщення това-
рів через кордон. 

Потребують налагоджен-
ня дії персоналу пасажирських 
поїздів із посадовими особами 
контрольних органів. Найчасті-
ше проблеми виникають через 
несвоєчасну підготовку пасажи-
рів до проходження контрольних 
процедур, відсутність належного 
освітлення в вагонах та на робо-
чих місцях провідників тощо. 

Наприкінці учасники наради 
домовилися підготувати спіль-
ний міжвідомчий план заходів 
щодо удосконалення взаємодії 
правоохоронних і контрольних 
органів. Вони підтримали ідею 
здійснити спільні перевірки за-
лізничних пунктів пропуску. 
Враховуючи те, що прикордон-
ники є безпосередніми коорди-
наторами на місцях, то вони ж і 
беруть на себе відповідальність 
за організацію та проведення 
даних перевірок, в тому числі й 
з Інспекцією по контролю за об-
слуговуванням пасажирів на за-
лізничному транспорті.              n

Потяг – не схованка, а засіб пересування
Чіткий графік руху, зговірливі провідники, а також 
конструктивні особливості, що дозволяють незаконно 
провезти через кордон не лише заборонені товари, 
а іноді навіть «зайців». Саме такі плюси потягів 
закордонного прямування виділяють для себе 
зловмисники. Тому, аби вони не користалися цим для 
своїх «оборудок», правоохоронцям потрібно діяти чітко 
й злагоджено. Саме удосконалення співпраці та шляхи 
протидії протиправній діяльності у залізничних пунктах 
пропуску обговорили учасники міжвідомчої наради, 
що відбулася в Адміністрації Держприкордонслужби 
України.

Фото Ігоря ПЛЕТЕНЯ

Віктор ВИРВА 

Завдячуючи плідній співпраці з армій-
ським керівництвом відбувся корисний обмін 
досвідом прикордонників з бійцями аеро-

мобільної бригади. Перевірка професійності 
правоохоронців кордону проходила у два ета-
пи. На першому оцінювалися індивідуальні 
результати – перевірялися  знання та уміння з 
теоретичної,  тактичної, тактико-спеціальної, 
вогневої, фізичної та медичної підготовки.  

Під час командної першості учасники 
демонстрували рівень злагодженості дій в 
автономних умовах як основного елемента 
службового порядку та ефективності управ-
ління прикордонними нарядами. Змагання 
проводилися на місцевості в умовах, макси-
мально наближених до реальної обстановки.

За словами керівника змагань майора 
Юрія КОРЕНІВСЬКОГО, під час тренін-
гу прикордонники змогли підвищити свої 
практичні навички з дій у складі мобільних 
груп, затримання правопорушників зако-
нодавства з прикордонних питань, тран-
спортних засобів без вогневого контакту. 
Найкращих результатів під час виконання 
вправ стрільб досягли сержанти Олександр 
ОЛІЙНИК, Євгеній ПОТАРЖЕВСЬКИЙ, 
старшина Віталій БОСИК. Першість серед 
мобільних груп зайняли військовослужбов-
ці під керівництвом старшого прапорщика 
Сергія МАРЧЕНКА.                                           n

Тренується спецназ «зелених»
Для удосконалення системи 
управління мобільним підрозділом, 
тактики його застосування та 
перевірки професійних якостей 
персоналу окремого відділу 
прикордонної служби Північного 
регіонального управління ДПСУ 
у польовому навчальному центрі 
Збройних Сил України проведено 
дводенний практичний тренінг. 

n «ЗіЛ» мчав 
на всіх парах

Серед ночі наряд від 
мобільної прикордонної 
застави «Чернівці» та відділу 
«Красноїльськ» помітив 
вантажівку, що мчала до 
кордону. Правоохоронці 
наздогнали «ЗіЛ», яким два 
українці везли 140 ящиків 
сигарет. Жодних документів 
на товар чоловіки пред’явити 
не змогли. Затриманих разом 
з конфіскатом, приблизна 
вартість якого складає 600 
тисяч гривень, доставили до 
прикордонного підрозділу. 
Подальшу долю порушників 
вирішуватиме суд, а тютюнові 
вироби будуть передані 
встановленим порядком 
відповідним органам.

Сергій БРОВКО

n «Опух» на 20 
тисяч зелених

Під час перевірки одного з 
вагонів потяга  «Київ–Москва» 
у пункті контролю «Конотоп» 
Сумського загону інспектор 
прикордонної служби помітив, 
що формений одяг провідника 
мав вигляд ніби «опухлого». При 
цьому  працівник залізниці був 
досить збентеженим та помітно 
нервував. З’ясувалося: така 
поведінка була не випадковою, 
адже прикордонно-митна 
оглядова група під час перевірки 
виявила прикріплені скотчем 
на тілі провідника 20 тисяч 
доларів США.  Знайдену 
валюту вилучили та передали 
працівникам митниці, а на 
провідника поїзда, громадянина 
України, складено відповідні 
процесуальні документи.

Роман ТКАЧ

n Оглядали 
хлопчика,  
а затримали... 
дівчинку

У пункті пропуску 
«Миколаївка», що на 
Чернігівщині, прикордонники 
завадили українці ромської 
національності незаконно 
ввезти новонароджену дитину.  
У свідоцтві про народження, яке 
вона надала на контроль, було 
вказано, що це – 2-місячний 
хлопчик. Проте поведінка дами 
викликала в інспектора певні 
підозри. Зі слів жінки стало 
відомо, що батьки дитини 
начебто виїхали з України до 
Москви на заробітки. Однак 
прикордонники з'ясували, що 
ніхто з них державний кордон 
не перетинав. Далі стали відомі 
й інші цікаві факти, а саме те, 
що вказана у свідоцтві дитина 
знаходиться на стаціонарному 
лікуванні на Закарпатті. Для 
огляду стану дитини в пункт 
пропуску викликали лікарів 
з Семенівської лікарні. 
Вони встановили, що стан 
здоров’я дитини задовільний, 
проте вона не хлопчик, а 
дівчинка… Наразі за незаконне 
перевезення немовляти через 
кордон відкрито кримінальне 
провадження. 

Андрій ДЕМЧЕНКО
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–  Ігорю Васильовичу, якими є 
зона відповідальності та основні 
результати угруповання з проти-
дії браконьєрському промислу?

– Сьогодні угруповання у 
складі кораблів Севастополь-
ського, Керченського й Одесько-
го загонів Морської охорони та 
прикордонної авіації відстежує 
обстановку у всій економзоні. 
За час його існування ми затри-
мали 15 турецьких рибопромис-
лових шхун, які лише збитків, 
пов’язаних із затриманням, від-
шкодували на загальну суму по-
над 1 млн. 200 тис. гривень. Дві 
турецькі шхуни за рішенням суду 
конфісковано. Ще 28 суден ми 
видворили чи не допустили їх 
входження у В(М)ЕЗ.

– Цього року браконьєри «при-
вітали» вас з Днем захисника Ві-
тчизни…

– Так, полюбляють вони 
приходити на свята. Пригадую: 
минулого року затримали брако-
ньєрів напередодні Великодня, 
а цього року 23 лютого спинили 
турецьку шхуну «ÇANAKÇILAR». 
Її зі знаряддями лову конфіско-
вано, а на капітана за позовом 
рибоохорони накладено штраф 
у розмірі 17 тис. гривень. Нами 
теж поданий позов про відшко-
дування витрат, пов’язаних із по-
шуком, затриманням та конвою-
ванням на суму 136 тис. гривень. 
Чекаємо на рішення суду. 

–  Де найчастіше можна на-
трапити на браконьєрів?

– В основному їх прива-
блює північно-західна час - 
тина Чорного моря, де глиби-
на менше 100 метрів і камбала 
калкан приходить туди у вели-
кій кількості. Другим районом є 
Північно-Східна частина Чор-
ного моря – на південь від мису 
Чауда. 

– Ігорю Васильовичу, брако-
ньєрський промисел у економзоні 
України явище не нове…

– Звісно, незаконний вилов 
живих ресурсів у В(М)ЕЗ мав 
місце і раніше. Його пік припав 
на 90-ті роки минулого століття. 
Для прикладу: 1991 року кораблі 
тільки нашого загону затримали 

9 турецьких шхун. Мали місце й 
поодинокі випадки браконьєр-
ства з боку румунських і болгар-
ських рибалок. Інколи не обтя-
жували себе отриманням дозволу 
на відповідну діяльність і деякі 
вітчизняні судна.

До того ж, брак пального для 
охорони морських рубежів у пер-
ші роки незалежності дав закор-
донним рибалкам відчути смак 
дармової української риби. Від-
так на промисел вони йшли ці-
лими флотиліями. Діяли нахабно 
за сталою схемою: улов заванта-
жували на одне судно, яке при 
появі прикордонників більшість 
браконьєрів брали у щільне кіль-
це і максимальним ходом сліду-
вали у бік Туреччини. Ще кілька 
шхун небезпечними маневрами 
заважали переслідуванню. 

– Здавна військові кораблі для 
зупинки підозрілого судна зброєю 
подавали відповідні сигнали та за-
стосовували її на ураження у ви-
падку, якщо порушник не виконував 
вимог чи відкривав вогонь у відпо-
відь. А як сьогодні поставлено пи-
тання використання зброї проти 
порушників?

– Наприкінці 90-их – початку 
2000-их років проти браконьєр-
ських флотилій проводилися цілі 
операції, до яких залучалися по 
3-4 кораблі Морської охорони 
та прикордонна авіація. Тоді, ви-
черпавши усі способи зупинки 
судна-порушника, включаючи 
міжнародні сигнали, застосову-
валася корабельна зброя. Це було 
крайнім, вимушеним заходом, 
який все ж суттєво вплинув на 
свідомість іноземних браконьє-
рів, і після кількох схожих ви-
падків, рибалки-нелегали змі-
нили свою тактику і перестали 
провокувати прикордонників 
на крайні заходи. Як результат, 
останніми роками нам вдається 
зупиняти судна-порушники без 
застосування зброї.

Проте браконьєри почали 
шукати напівлегальні схеми. 
Залучали українські рибопро-
мислові судна, з яких переван-
тажували рибу. Також у той час 
українські фірми законно орен-
дували турецькі шхуни разом з 
екіпажами, які працювали й на 
інших господарів. Наприклад, 
капітан однієї такої шхуни за-

певняв, що давно не бачив у ра-
йоні промислу браконьєрські 
плавзасоби, а оглядова група 
знайшла на борту його судна ту-
рецьку спортивну газету триден-
ної давнини. За такими суднами 
ми встановили відповідний кон-
троль, почали використовувати 
різноманітні технічні засоби, 
проводити оперативні заходи, 
покращили взаємодію з берего-
вими охоронами країн-сусідів. 
Як наслідок, з часом браконьєри 
переважно зрозуміли, що безкар-
но порушувати українське зако-
нодавство буде важко, а морські 
прикордонники відстежують усе, 
що діється в економзоні. 

– А яка тактика дій порушни-
ків найбільш характерна сьогодні?

– Останнім часом на неле-
гальний промисел в нашу еко-
номзону намагаються заходити 
одночасно по кілька шхун. Ви-
ставивши сітки, порушники 
виходять з українських вод, а 
згодом повертаються за рибою. 
Практично усі вони, порушуючи 
міжнародні правила, рибалять 
без прапорів своєї країни. Але 
визначити «громадянство» шху-
ни не так вже й важко, адже вони 
різняться за побудовою. 

–  Ми можемо скласти якийсь 
середньостатистичний портрет 
нинішнього браконьєра?

– Браконьєрять переважно 
турки. Лише 2007 року зафік-
совано спробу порушення двох 
шхун під прапором Румунії, а 
2004 року корабель Одеського 
ЗМО затримав судно та катер «з 
болгарською пропискою».

Нині турецька браконьєрська 
шхуна в середньому має 8 людей 
екіпажу, переважна більшість з 
яких злиденні чоловіки з сіль-
ської місцевості. У пошуках заро-
бітку вони готові на ризик і часто 
ставлять та вибирають сітки в та-
кий шторм, коли інші аналогічні 
за тоннажністю судна намага-
ються укриватися від негоди. 

Екіпажі, як правило, одної 
національності. Хоча бувають і 
винятки. Дуже рідко трапляють-
ся на шхунах і жінки. Так, 1998-
го року в результаті небезпечно-
го маневрування догори кілем 
перевернулося турецьке судно. 
Першою з-під нього випливла 

румунка-кухарка. Тоді прикор-
донники врятували весь екіпаж. 
Щоправда, один з браконьєрів 
галасував: «Капітан втонув!». 
З’ясувалося, що це й був сам ка-
пітан. 

Загалом капітан зазвичай є 
і власником судна, чи родичем 
власника. Це інколи має непе-
редбачувані наслідки. Так, свого 
часу капітан конфіскованої бать-
ківської шхуни довго не покидав 
Севастополя, боячись гніву ро-
дича за втрату судна і снастей. 

–Ігорю Васильовичу, розка-
жіть, будь ласка, яка відповідаль-
ність загрожує затриманим?

–  Попастися, так би мови-
ти, на гарячому – задоволення 
недешеве. Законодавством пе-
редбачено конфіскацію знарядь 
лову (в тому числі й шхуни) або 
накладення штрафу. Конфіскації 
підлягають і виловлені морепро-
дукти. Також капітану доведеться 
відшкодувати витрати, пов’язані 
із затриманням. А Рибоохорона 
в таких випадках позиває до суду 
про накладення штрафу за по-
рушення правил використання 
об'єктів тваринного світу. 

Відповідно до нашого зако-
нодавства штраф за одну камбалу 
калкан становить 850 гривень. А 
за незаконний вилов осетрових 
порушується кримінальна спра-
ва. Ось чому браконьєри при 
появі прикордонного корабля 
намагаються щонайшвидше ви-
кинути улов у море.

– Які правові передумови для 
затримання чи переслідування 
судна?

– Їх достатньо. Скажімо, ри-
боловецька шхуна без дозволу на 
промисел повинна повідомити 
Держ прикордонслужбу про вхід у  
В(М)ЕЗ України. Знаряддя лову 
на ній повинні бути розтакелажені 
та знаходитись у трюмі. Це – по-
перше.

По-друге: ігнорування радіо-
запитів та міжнародних сигналів 
про зупинку.

По-третє: відсутність на судні 
прапора державної приналежності.

По-четверте: відсутність хо-
дових (навігаційних) вогнів, які 
мають бути виставлені згідно з 
Міжнародними правилами попе-
редження зіткнення суден.

– Щоб оглянути судно, та ще 
й під час шторму, потрібні неаби-
які навики та фізична підготов-
ка… Які вимоги ставляться до 
складу оглядових груп?

– Раніше ми комплектували 
оглядові групи з членів екіпажу 
корабля. При цьому обов’язки від-
повідно до посад та корабельних 
розкладів з них не знімалися. Був 
період коли оглядова група скла-
далася виключно з офіцерів, в тому 
числі офіцерів штабу. Сьогодні ж 
для цього ми застосовуємо «мор-
ський прикордонний спецназ» 
– штатний відділ забезпечення 
дій на воді. Він здатен виконувати 
спеціальні завдання, пов’язані з 
підвищеним ризиком, здійснюва-
ти силову підтримку тощо.

– Розкажіть, будь-ласка, як 
на ефективність виконання за-
вдань впливає використання такої 
складової угруповання, як авіація?

– Суттєво. З появою легких 
літаків ми маємо змогу відслід-
ковувати надводну обстановку із 
значно меншими матеріальними 
затратами. Оснащення авіації су-
часним моніторинговим облад-
нанням дозволяє максимально 
ефективно здійснювати пошук 
правопорушників, фотовідеодо-
кументування протиправної ді-
яльності, забезпечувати взаємо-
дію між нашими кораблями та 
катерами. Вже сама поява нашого 
літака чи вертольота змушує по-
рушників чимдуж тікати за межі 
економзони, а не чекати приходу 
корабля Морської охорони.

– Чого нині бракує спецугрупо-
ванню, щоб ще ефективніше вико-
нувати свої функції? 

– Сьогоднішні результати 
служби спеціального угрупован-
ня різнорідних сил і засобів є під-
твердженням надійної охорони 
суверенних прав нашої держави 
у її В(М)ЕЗ. Якісний стан сил і 
засобів, які для цього залучають-
ся, постійно прогресує. Недавно 
Держприкордонслужба отримала 
головний катер проекту «Орлан», 
закладено будівництво першо-
го українського прикордонного 
корабля типу «Корал». Переко-
наний, що розпочате оновлення 
корабельно-катерного складу 
лише сприятиме виконанню на-
ших завдань.                                   n

Уже сім років існує та успішно виконує поставлені завдання спеціальне 
угруповання різнорідних сил і засобів, створене для захисту суверенних прав 
України у її виключній (морській) економічній зоні. Про специфіку діяльності, 
основні методи та результати служби у сьогоднішньому номері «Прикордонника 
України» розповідає керівник цього угруповання – командир Севастопольського 
загону Морської охорони капітан 1 рангу Ігор ТКАЧУК.

Спецугруповання – 
страшний сон браконьєрів
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Віталій ÃОРД²ЙЧУК

Не потрібно бути дипломованим еко-
номістом, аби зрозуміти, що допоки в су-
сідніх державах існує суттєва різниця в 
цінах на один і той же вид товару – контра-
банда на цьому кордоні неминуча. Власне, 
так і сталося на українсько-російському 
рубежі, де любителі легкої наживи швид-
ко зметикували, що продаючи в Україні за 
практично європейськими цінами росій-
ські нафтопродукти, можна швидко «озо-
лотитися». Спершу зловмисники ввозили 
пальне просто польовими шляхами в об’їзд 
пунктів пропуску. Проте активні дії «зеле-
них кашкетів» і створена тут мережа інже-
нерних загороджень призвели до того, що 
ділки почали втрачати як бензовози, так 
і пальне. Тобто вичинка стала дорожчою 
за саму шкіру, а відтак – цей метод 
контрабанди поступово втратив свою 
актуальність. 

Однак зваблива різниця цін (а зараз 
вона становить близько 3 грн. на літрі со-
лярки і 2,5 грн. на літрі бензину А-95) не 
припинила збуджувати жадібність зло-
чинних нафтотрейдерів. Вони додумалися 
ховати під землею підпільні «нафтогони», 
використовуючи для цього, зокрема, й су-
часні установки горизонтального буріння. 
Їхня робота основана на багатоетапній тех-
нології безтраншейного прокладання під-
земних інженерних комунікацій за допо-
могою спеціалізованих мобільних бурових 
установок під контролем систем радіолока-
ції вести у ´рунті керовану проходку і про-
тягувати там трубопровід. Причому довжи-
на прокладання таких підземних шляхів 
може сягати кількох кілометрів, а діаметр 
– до 1200 міліметрів. 

Слід зазначити, що організація тако-
го виду протиправного «бізнесу» вимагає 
вкладення значних коштів. За приблизни-
ми підрахунками прикордонних оператив-
ників вартість обладнання одного місця 
перекачування контрабандних нафтопро-
дуктів коливається в межах від 300 до 400 
тис. гривень. Це та сума, якою зловмисни-
ки ризикують у разі викриття правоохорон-
ними органами. Тобто прибутки від таких 
злочинних схем сягають як мінімум шес-
тизначних сум. 

Напевне, якби не прикордонники та 
інші правоохоронні структури, Луганщина 
(а особливо її Краснодонський та Сверд-
ловський райони) могла б дійсно стати 
справжнім Ельдорадо для «бензинових» 
контрабандистів. Однак непримиренна бо-
ротьба з даним видом протиправної діяль-
ності тут триває вже давно. Лише торік на 
території Луганської області прикордонни-
ки виявили та знищили 15 трубопроводів, 
ліквідували діяльність 11 баз накопичення 
паливно-мастильних матеріалів, вилучили 
97 тонн нафтопродуктів. Ще 31 трубопро-
від та 31 база ліквідовані 2011 року, а 183 
тонни пального – конфісковано.

Проводячи системний аналіз обстановки 
та розуміючи всю її складність, керівництво 
Державної прикордонної служби України 
прийняло рішення про використання на 
ділянці Луганського загону портативно-
го багатоцільового скануючого георадара 
«EASYRAD GPR». Цей прилад уже пройшов 
успішне випробування на ділянці Чопського 
загону восени минулого року. Його дія засно-
вана на зондуванні структури ´рунту з метою 
виявлення пустот в ´рунті та в зонах підви-
щеної вологості. Прилад легко «просвічує» 
´рунт на глибину до кількох десятків метрів і 
виявляє усі незаконні комунікації.

Використання георадару «EASYRAD 
GPR» луганськими прикордонниками 
спільно зі співробітниками СБУ та митни-
ці розпочато цього місяця на найбільш ак-
тивних у плані протиправної діяльності ді-
лянках. І майже відразу ця робота принесла 
позитивні результати. Лише за перші два 
тижні ліквідовано 11 підпільних трубопро-
водів, виявлено 2 бази з ємностями для на-
копичення пального та насосами для його 
перекачки.

Так, 2 березня в Свердловському ра-
йоні неподалік від державного кордону 
спільною групою правоохоронців було 
знайдено три підземні трубопроводи, про-
кладені на глибині до 1 метра. Крім того, 
два трубопроводи діаметром по 90 мм, 
прокладені один біля одного, виявили в 
Краснодонському районі. Згодом вста-
новлено й місце, куди виходили комуні-
кації. Знаходилося воно на околиці міста 
Краснодон. На подвір’ї міжвідомча група 
знайшла три помпи для перекачки та чо-
тири цистерни об’ємом по 60 тонн, одна 
з яких була заповнена 14 тоннами дизель-
ного пального. 

Уже за два дні охоронці рубежу вия-
вили ще три трубопроводи. Спочат-
ку між російським населеним пунктом 

Нижній Шеверьов та українським Ниж-
ня Герасимівка Краснодонського району 
прикордонники знайшли одну, закопану 
на майже метровій глибині, пластикову 
трубу. Відкопавши її екскаватором, право-
охоронці виявили в ній залишки пального. 
Інший трубопровід був прокладений за 50 
метрів від першого, але скористатися ним 
порушники не встигли. Ще один «відкопа-
ли» за 500 метрів, також без ознак паливно-
мастильних матеріалів. Усі вони вели до 
села Нижня Герасимівка. Для перевірки 
можливих місць зберігання пального була 
створена міжвідомча група у складі при-
кордонників, співробітників СБУ, МВС 
та представників митниці. Як з'ясувалося 
згодом, трубопроводи виходили на два 
подвір’я, що знаходилися поруч. У ході 
огляду територій ємностей на них не ви-
явлено.

І це лише початок. Фахівці переконані, 
що подальший «підземний моніторинг» 
ділянки Луганського прикордонного за-
гону, поза сумнівом, принесе ще немало 
плідних результатів. Отож зловмисникам 
варто пам’ятати, що які б методи та тех-
нології вони не використовували, при-
кордонники завжди будуть від них на крок 
попереду.                                                           n

Луганський край славиться передусім своїми надрами, адже тут зосереджено майже 35% українських 
запасів вугілля. Проте останніми роками тутешня земля стала багатою ще й на нафту. І причиною цьому є 
не нововиявлене родовище «чорного золота», а банальна контрабанда паливно-мастильних матеріалів, які 
течуть із Росії в Україну підпільними трубопроводами. Проте луганські прикордонники, як то кажуть, також не 
ликом шиті – на їхньому озброєнні з’явилися скануючі георадари, здатні виявляти зміни у структурі ґрунту на 
глибині у кілька десятків метрів.

На підпільну трубу 
і сканер знайдеться

Максим БОßР

Відділ прикордонної служби 
«Ткаченково» є порівняно молодим, 
адже як окремий підрозділ почав 
писати свій власний літопис влітку 
2008 року. Міжнародний пункт про-
пуску «Платоново-авто», місцевий 
пункт пропуску «Дубово» та ділян-
ка зеленого кордону протяжністю 
41 км, де 7 км є річковими, – все це 
структурно входить до відділу ¹1 
Котовського загону. 

Будь-якій ділянці кордону 
притаманні певні схеми правопо-
рушень, до яких вдаються місце-
ві зловмисники. Проте, якщо ми 
говоримо про ВПС «Ткаченково», 

то його характерною особливістю 
є те, що місцеві «зелені кашкети» 
охороняють рубіж в односторон-
ньому порядку з невизнаною При-
дністровською Молдовською Рес-
публікою. Враховуючи цілу низку 
обставин, взаємодія з колегами із 
Придністров’я не організовується. 
Тому покладаються тутешні право-
охоронці виключно на свої сили.

Згуртованість персоналу відділу, 
помножена на завзятість, наполегли-
вість і професіоналізм, стали запо-
рукою його лідерства та взірцевості. 
І красномовним свідченням цьому 
є результати оперативно-службової 
діяльності. Наприклад, 2012 року 
прикордонники «Ткаченково» в 41 
випадку припинили спроби переве-
зення контрабанди, поповнивши тим 

самим державну казну на загальну 
суму понад 877 тисяч гривень, скла-
ли близько 120 протоколів про адмі-
ністративні правопорушення, вия -
вили більше 10 кг наркотиків тощо.

Також через пункт пропуску 
«Платоново» часто намагаються 
перемістити викрадені транспортні 
засоби та машини з підробленими 
документами. Минулого року ту-
тешні прикордонники виявили 18 
таких автомобілів. 

На такій відповідальній і напру-
женій ділянці кордону значна увага 
повинна приділятися роботі з пер-
соналом. У ВПС «Ткаченково» цей 
процес організовано на найвищому 
рівні. Кістяк підрозділу тут станов-
лять досвідчені професіонали. Це такі 
військовослужбовці, як інспектор 

прикордонної служби 2 категорії – 
інструктор старший прапорщик Олег 
ЖОСАН, інспектор прикордонної 
служби 2 категорії – інструктор стар-
ший прапорщик Вадим САМБОР-
СЬКИЙ, інспектор прикордонної 
служби 3 категорії – інструктор стар-
ший сержант Володимир СЕМЕН-
ЧУК та начальник відділення діль-
ничних інспекторів прикордонної 
служби старшина Михайло КУЗЬ-
МЕНКО. Ці корифеї прикордонного 
контролю завжди діляться досвідом з 
молодшими колегами та піклуються 
про те, аби згуртованість та професіо-
налізм були невід’ємними супутника-
ми колективу відділу. 

– Отож, – підсумовує начальник 
відділу прикордонної служби “Тка-
ченково” майор Мирослав СТЕ-
ЦЮК – висока відповідальність і 
згуртованість персоналу підрозділу, 
ефективно налагоджена взаємодія 
з місцевим населенням та належно 
відпрацьована співпраця з пред-
ставниками взаємодіючих органів 
дають свій позитивний результат. 
Проте перше місце за результатами 
оперативно-службової діяльності 
зовсім не означає, що основної мети 
нами досягнуто. Навпаки, це лише 
додає наснаги в нашій подальшій ді-
яльності, а також стимулює не втра-
тити почесне звання лідера.            n

Є ТАКИЙ ПІДРОЗДІЛ

Першість додає наснаги

За результатами 
оперативно-
службової 
діяльності за 
минулий рік ВПС 
«Ткаченково» 
визнано кращим 
серед відділів 
прикордонної 
служби 
Котовського 
прикордонного 
загону. Отож, 
сьогодні «ПУ» 
відкриває секрети 
успіху підрозділу 
та висвітлює 
специфіку 
служби на ділянці 
відділу.
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Снова в родной 
семье

Преданно и зорко охра-
нял Петр Егоренко рубеж 
Советской страны. В 1939 
году родина облекла его 
высоким доверием, вру-
чила оружие и поставила 
на страже своих границ. 
Он быстро привык к жизни 
заставы, полюбил суровую 
пограничную службу.

Когда немецко-
фашистские захватчики 
начали свой разбойничий 
поход против нашего го-
сударства, Егоренко был 
уже хорошим бойцом. Не 
дрогнул храбрый воин в 
дни смертельной опаснос-
ти, смело и метко разил 
он врага из ручного пу-
лемета.

– Сколько я всего 
уничтожил немцев – точно 
сказать не могу, потому 
что не считал, – скромно 
говорит сейчас Егоренко. 
– Но один случай особен-
но хорошо запомнился. В 
овраге находилось до роты 
фрицев. Нас, два расче-
та ручных пулеметов, по-
слали завязать бой. По-
работали мы на славу: 
ни одного гитлеровца не 
выпустили живьем. 

В одном из боев 
храбрый пограничник был 
ранен. Медленно потя-
нулись дни в госпитале. 
Искренне благодарил Его-
ренко врачей и сестер за 
чуткий, заботливый уход, 
но рвался быстрее по-
пасть на заставу. 

И вот теперь он снова 
в родной семье, готовит-
ся к возвращению на гра-
ницу. Этот день близок! 
Поэтому Егоренко так 
настойчиво свой старый 
опыт пополняет новыми 
знаниями. Ему погранич-
ная служба и честь – до-
роже всего.

Лейтенант А. УКОЛОВ 

В освобожденном Выборге

Советские танки проходят по улицам города.
Фотохроника ТАСС

На фронтах Отечественной войны 

Наши войска освободили Вильнюс, 
Пинск, Идрицу, Волковыск

Войска 2-го Прибал-
тийского фронта, перейдя 
в наступление из района 
северно-западнее и запад-
нее Новосокольников, про-
рвали оборону немцев и за 
два дня наступательных 
боев (11-12 июля) продви-
нулись вперед до 35 кило-
метров, расширив прорыв до 
150 километров по фронту. 
В ходе наступления войска 
фронта овладели городом и 
крупным железнодорожным 
узлом Идрица и заняли свыше 
1.000 населенных пунктов, 
в том числе районный центр 
Калининской обл. Кудеверь, 
районный центр Витебской 
обл. Россоно и 5 ж.-д.стан-
ций.

13 июля в результате 
пятидневных боев войска 
3-го Белорусского фронта 
уничтожили гарнизон не-
мцев, окруженный в городе 
Вильнюс, и освободили сто-

лицу Литовской Советской 
республики от фашистских 
захватчиков. Противник по-
терял убитыми более 8.000 и 
пленными – более 5.000 сол-
дат и офицеров. 

Войска 2-го Белорусско-
го фронта 14 июля овла-
дели городом и крупным 
железнодорожным узлом 
Волковыск. Нашим частям 
сдался в плен командир 45 
пехотной дивизии генерал-
майор Энгель. 

14 июля войска 1-го Бе-
лорусского фронта, форсиро-
вав реки Ясельда и Припять, 
при поддержке Днепровской 
речной флотилии овладели 
областным центром Совет-
ской Белоруссии г. Пинск.

Кроме того, за этот же 
период нашими войсками за-
нято более 1.250 других 
населенных пунктов, в том 
числе 40 железнодорожных 
станций.

Вначале наша небольшая 
группа действовала самосто-
ятельно. Мы подстерегали и 
уничтожали гитлеровских мер-
завцев, вылавливали и беспо-
щадно карали предателей, фа-
шистских ставленников. 

Немного позже наша группа 
влилась в партизанский отряд. 
Тогда он был еще малочисленный, 
не хватало оружия, боепри-
пасов. И вот нам, воинам-
чекистам, предстояло, прежде 
всего, укрепить отряд, поднять 
бодрость партизан, усилить их 
веру в победу. 

Дело было организова-
но так, что в каждую группу, 
посылаемую на выполнение той 
или иной операции, обязатель-
но входил один из нас – чекис-
тов. С тех пор почти все опе-
рации выполнялись успешно. 

Сейчас мне хочется расска-
зать о нескольких эпизодах 
из жизни нашего отряда, в 
котором я со своими друзьями 
пробыл два года.

Однажды мы получили данные 
о том, что по дороге движет-
ся большой немецкий обоз с 
награбленным у местных жи-
телей имуществом и продо-
вольствием. Было решено на-
пасть и разгромить. Несмотря 
на значительно превосходящую 
численность охраны обоза, 
партизаны уложили 20 немцев 
на месте, а остальных обра-
тили в бегство. 

В другой раз нам ста-
ло известно, что в селение, 

расположенное неподалеку, 
прибыл карательный отряд и, 
вероятно, готовится предпри-
нять облаву на нас. Внеза-
пно и стремительно мы атако-
вали гитлеровцев. Завязался 
ожесточенный бой. Немногим 
немцам удалось унести ноги, 
остальных мы перебили. Пар-
тизанам, занявшим село, до-
стались богатые трофеи, 
вплоть до танкеток. 

После этой операции наш 
отряд, пополнившись вооруже-
нием, стал еще сильнее и до 
прихода Красной Армии держал 
целый район. 

Не знали фашистские 
оккупанты покоя ни днем, ни 
ночью. Мы взорвали свыше 20 
мостов, пустили под откос 50 
эшелонов противника, сбили 
транспортный немецкий само-
лет. 

Несколько слов о парти-
занском быте. Жили мы в лесу. 
В перерывах между боями со-
вершенствовали свою военную 
выучку, проводилась физза-
рядка. Дисциплина соблю-
далась самая строгая. Жили 
дружной, сплоченной семьей – 
один за всех, все за одного. 

Правительство высоко оце-
нило наши боевые дела. Я тоже 
награжден – двумя медалями: 
«За боевые заслуги» и «Пар-
тизану Отечественной войны 
І степени». Теперь продо-
лжаю служить Родине в рядах 
доблестных погранвойск НКВД.

Старшина И. КЛЮЙКОВ

Два года в тылу врага

НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ

Роман ПАВЛЕНКО 

Саме так і сталося на ділянці ВПС 
«Новоселиця» Чопського загону. При-
кордонний наряд, незважаючи на негоду, 
що панувала на той час у Карпатах, виру-
шив на патрулювання. Поблизу гірсько-
го хребта охоронці рубежу виявили трьох 
вихідців з Азії. Фізичний стан правопо-
рушників був майже критичним. Не гаю-
чи ні хвилини правоохоронці розпочали 
«рятувальну» операцію. Персонал, який 
вирушив назустріч прикордонному на-
ряду та затриманим, ніс із собою ковдри, 

кожухи, засоби первинної меддопомоги 
та ноші. Не один кілометр нашим хлоп-
цям довелося нести на руках трьох горе-
мандрівників. На жаль, незважаючи на 
всі вжиті заходи, один із них не вижив. 
Двоє інших зі сльозами на очах зараз зга-
дують ту жахливу ніч і дякують прикор-
донникам за врятовані життя.

У таких ситуаціях людський цинізм 
справді вражає. Адже ті, хто «супрово-
джував» трьох чоловіків зі Шрі-Ланки у 
гори, не міг не знати про рельєф місце-
вості та погіршення погодних умов, які 
вже на той момент значно ускладнилися. 
Та й взагалі, чи є виправдання тим людям, 
які нехтують людським життям?

Цих осіб (язик не повертається на-
звати людьми) навіть не лякає перспек-
тива тривалого позбавлення волі. Вони 
чудово знають, що «…незаконне  пере-
правлення осіб через державний кордон 
України вчинене способом, небезпеч-
ним для життя чи здоров’я особи, яку 
незаконно переправляли через держав-
ний кордон України… карається позбав-
ленням волі на строк від п’яти до семи  
років…». Проте бажання отримати лег-
кий заробіток бере гору над сумлінням 
совісті. Тому і трапляються такі випад-
ки, які, скажімо, мали місце на ділянці 
Чопського прикордонного загону на-
прикінці 2007 року, коли жінка-чеченка 
на українсько-польському кордоні втра-
тила трьох дітей, а за місяць громадя-
нин Палестини знайшов свою смерть на 
українсько-словацькому рубежі.

На щастя, схожих історій з летальним 
наслідком прикордонники Чопського 
загону більше не пригадують. Щоправ-
да, випадки, коли мігранти потребують 
негайної допомоги все ще трапляються 
досить часто. Так, протягом 2011-2012 ро-
ків серед затриманих правопорушників-
жінок шестеро були вагітними, а тому 
потребували додаткового догляду та ме-
дичної допомоги, яку, власне, й отрима-
ли від медперсоналу Чопського загону. 
Стосовно затриманих дітей-нелегалів, а 
точніше – неповнолітніх, то лише торік 
чопські «зелені кашкети» їх затримали аж 
60! І лише 24 з них слідували у супроводі 
дорослих. Наймолодшим з них – брату та 
сестрі з афганської родини – на момент 
затримання виповнилося лише 9 міся-
ців та 2 роки відповідно! Окрім того, у 
грудні 2011 року, іншу афганську сім’ю з 
п’ятьма(!) дітьми, віком від 4 до 12 років, 
провідники покинули вночі у лісі, за де-
кілька кілометрів від Ужгорода. Як у по-
дальшому розповідав голова родини, за 
подорож вони заплатили 60000 доларів 
США, не залишивши в Афганістані жод-
них засобів для існування.

У кожного із затриманих своя жит-
тєва історія, драма або навіть горе. Одні 
з них тікають за тисячі кілометрів щоб 
жити краще, інші залишають домівки, 
аби взагалі залишитися в живих. Та май-
же всі вони стають «гостями» україн-
ських охоронців кордону, до яких у кож-
ного нелегала своє ставлення: для когось 
зламали мрію про ЄС, а комусь врятува-
ли життя...                                                     n

На фото: група нелегальних мігрантів 
із Сомалі, затримана торік на ділянці від-
повідальності ВПС «Княгиня».

Мандрівки ціною в життя

З року в рік «протиправні елементи», 
які займаються переправленням 
нелегалів через державний 
кордон, створюють нові схеми 
та канали, що мають на меті аж 
ніяк не безкоштовну допомогу 
мігрантам. Мета такого промислу 
одна: незаконне збагачення за 
рахунок тих, хто в силу життєвих 
обставин був змушений продати 
чи не останню сорочку і покинути 
рідну домівку задля збереження 
життя чи пошуку кращих умов 
проживання. А от чи дістанеться 
мігрант до заповітного Євросоюзу, 
підприємливим «гідам» байдуже.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОБМАНУ

«Чистий» і «сірий» 
«шенген» – у чому 
різниця? 
Сьогодні в Україні численні 

агентства пропонують «легко», «за 
пару днів», іноді – «без документів» 
отримати візи. Легальність деяких по-
слуг викликає питання, а негативний 
досвід українських туристів підтвер-
джує: подорожувати з «сірими» візами 
небезпечно.

Звичайно, є легальні посередники. 
Вони просто допомагають зібрати 
необхідні документи і подати їх за вас 
у посольство, а також турбуються про 
правильність виконання бюрократич-
ної процедури. Для того щоб отрима-
ти «чистий шенген» через турфірму, 
треба або купити в неї турпоїздку, або 
забронювати за її допомогою готелі 
чи авіапереліт. Це коштуватиме до-
датково 15-35 євро з людини. Деякі ж 
агентства взагалі не беруть додаткових 
плат, заробляючи лише відсотки на 
готелях – у такому разі туристам про-
понують менш бюджетне розміщення. 
Однак у даному разі йдеться лише про 
оформлення одноразової туристичної 
візи. 

Сірі схеми отримання «шенгену» 
зазвичай пов’язані з іншим типом 
віз – багаторазовими бізнес-візами. 
В інтернеті є чимало фірм, що про-
понують купити такий «шенген». 
Йдеться про піврічні та річні бізнес-
візи, з якими можна легко перетинати 
кордони країн ЄС по кілька разів. На 
кожному з таких сайтів можна легко 
знайти прайс. Мультивізи коштують 
недешево. Піврічні можна замовити 
від 650 до 950 євро, річні – від 1100 до 
1300 євро. Однак, незважаючи на ціну, 
попит на такі пропозиції не спадає.

Øпальту підготував Максим С²БУРОВ

Сотні тисяч осіб щоденно 
перетинають державний 
кордон України. Чимало у 
цьому безкінечному потоці 
й громадян України. За 
повідомленням Асоціації 
лідерів тур-бізнесу минулого 
року наші співвітчизники 
перетинали кордон рідної 
країни більше 22 мільйонів 
разів. Туроператори 
зауважили, що більшість 
мандрівників метою своєї 
поїздки обирають держави з 
максимально легким візовим 
режимом. Бо в певних 
установах отримати візу 
рівноцінно тому, що пройти 
усі кола пекла. Як результат, 
з’явилося безліч посередників, 
охочих допомогти з візами, 
які подекуди виявляються 
шахраями…

Візове шахрайство:

Як правило візові шахраї 
позиціонують себе посеред-
никами або консультантами 
в отриманні тої чи іншої візи. 
Обіцяють за певну винагороду 
позбавити клієнта від різних 
формальностей і незручностей, 
а також суттєво зекономити 
час. Хоча доброчесних фірм із 
надання посередницьких по-
слуг теж вистачає, ризик натра-
пити на злодіїв є чималим. 

Невже алгоритм отримання 
візи в консульстві іншої дер-
жави настільки незручний для 
українців, що вони витрачають 
зайві кошти на посередни-
ків? Тут є багато суб’єктивних 
і об’єктивних причин, однак 
намагатимемося розглянути це 
питання неупереджено. Май-
же невід’ємною частиною ві-
зової процедури є великі чер-
ги. В багатьох консульських 
представництвах особам, які 
очікують перед дипустано-

вою, не забезпечено умов, кот-
рі допомогли б їм сховатися 
від непогоди та просто сісти 
перепочити. Ця, на перший 
погляд несуттєва проблема, 
набуває зовсім іншого зна-
чення, коли усвідомлюєш, що 
візова процедура має свої не 
завжди цивілізовані правила: 
багатогодинне очікування су-
проводжується неформальни-
ми „процедурами” – список 
очікуючих, обов’язок пильну-
вання за дотриманням черги, 
щоденне підтвердження сво-
го місця і, звичайно, торгівля 
місцями в черзі, яку також мо-
жуть штучно створювати самі 
шахраї. 

А як це відчувати себе дру-
госортним? По-перше, часто 
візових аплікантів з України 
розглядають як потенційних 
нелегальних заробітчан. По-
друге, персонал деяких кон-
сульств не володіє чи не ба-
жає спілкуватися українською 
мовою, тож отримати будь-
яку консультацію нереально. 

А по-третє, апліканти часто 
скаржаться на відсутність ін-
формації та незрозумілість, що 
стосується списку необхідних 
документів. Варто також вра-
хувати, що часто людям дово-
диться їздити не один десяток 
кілометрів з віддалених насе-
лених пунктів. Це лише деякі 
приклади «дипломатичного» 
ставлення до українців цілої 
низки консульств, навіть роз-
винених і цивілізованих за-
хідних країн. Певні громадські 
організації навіть складають 
рейтинг нелояльних дипус-
танов. 2012 року, за словами 
керівника ініціативи «Європа 
без бар’єрів» Ірини СУШКО, 
цей антирейтинг очолили по-
сольства Італії, Чехії та Вели-
кобританії. 

Як результат вищесказано-
го, пересічний українець часто 
змушений звертатися до посе-
редників. Однак слід пам’ятати, 
що серед них багато бажаючих 
незаконно збагатитися за раху-
нок вашого гаманця. Класич-
на схема – одержання грошей 
як передоплати й подальше їх 
присвоєння. Поширена також 
псевдоіміграційна діяльність 
– отримання коштів за “за-
прошення”. Наприклад, клієн-
тів приваблюють можливістю 
працевлаштуватися в США з 
оплатою всіх витрат після пра-
цевлаштування, іноді навіть із 
оплатою дороги. Одержання 
візи подається як нескладний 
технічний момент, що нібито 
вирішується шляхом придбан-
ня “солідного” запрошення. 
Вартість таких запрошень може 
бути різною, при цьому ціннос-
ті для консула вони не мають 
ніякої. Після одержання від-
мови у візі керівництво фірми, 
як правило, звинувачує самого 
клієнта в помилках, допущених 

на співбесіді, а в деяких ви-
падках пропонує заплатити ще 
грошей за оскарження відмови.

Іноді фірми „надають мож-
ливість” одержання візи без 
співбесіди, за що стягується 
додаткова плата. Насправді до-
кументи взагалі не подаються. 
У цьому випадку технологія 
обману проста: одного чудо-
вого дня клієнтові заявляють, 
що йому на домашній телефон 
дзвонили з посольства, а теле-
фон не відповів (причину мож-
на придумати й іншу). Тому, що 
фірма “не винна” у такій від-
мові – попередня оплата або не 
повертається, або утримуються 
видатки на підготовку доку-

ментів. Водночас 
відсутність будь-
яких відміток 
у паспорті про 

розгляд його в по-
сольстві подається 

як додат-
к о в а 

п о -
слуга – 

м о в л я в , 
постаралися от і забра-

ли документи без штампа про 
відмову.

Взагалі існує багато варі-
антів продажу неіснуючих по-
слуг. Наприклад, кілька років 
поспіль у Москві “успішно” 
працювали декілька фірм, що 
пропонували за 1000 доларів 
оформлення сезонних робочих 
віз. При цьому як аванс по-
трібно було внести 500 доларів. 
Договором передбачалося, що 
зазначена сума не повертається 
у випадку, якщо “буде встанов-
лено неможливість оформлен-
ня клієнтові візи із причин, що 
не залежать від фірми”. І така 
причина завжди існувала. Кож-
ний клієнт за якийсь час одер-
жував на свою домашню адресу 
лист зі Служби імміграції і На-
туралізації (INS) США про не-
можливість схвалення петиції 
на візу у зв’язку з вичерпанням 
квот на поточний фінансовий 
рік. Причина не залежала від 
фірми, принаймні так вважала 
сама фірма, а також представ-

ники правоохоронних органів, 
до яких час від часу надходили 
заяви від постраждалих грома-
дян. Їх логіка зводилася до того, 
що дана суперечка належить до 
сфери цивільно-правових від-
носин, тому що сторони добро-
вільно попередньо врегулюва-
ли це питання в договорі.

Варто сказати, що ваш за-
кордонний паспорт теж може 
стати об’єктом інтересу шахраїв 
і бути просто проданим одному 
з тисяч нелегальних мігрантів. 
Якщо в паспорті є візи, його вар-
тість на чорному ринку зростає.

 Існує й безліч інших шляхів 
вилучення коштів у населення. 
І це ще добре, коли шахрай хоче 
лише виманити у вас побільше 
грошей. Адже у цій сфері зустрі-
чаються злочинці значно вищо-
го «калібру». Скажімо, торгівці 
людьми. Показовим прикладом 
цього є минулорічний скандал, 
який розгорівся довкола Кон-
сульства Польщі у Луцьку. Його 
працівники спільно з місцевим 
підприємцем організували зло-
чинну групу, котра два роки 
поспіль займалася продажем 

польських віз за 300-900 
євро. За це порушен-
ня був звільнений увесь 

персонал дипустанови, а 
генконсула відсторонили від 
посади. У викритті дипломатів-
корупціонерів значну роль ві-
діграли й оперативники Держ-
прикордонслужби України. 
Виявилося, що незаконний 
продаж шенгенських віз вико-
ристовувався і у схемах продажу 
з України за кордон «живого то-
вару» з метою сексуальної екс-
плуатації. 

Тому, розстаючись зі своїми 
грішми під час зустрічі у посе-
редницькій фірмі або з особою, 
яка «вирішує питання» щодо 
отримання вами візи, слід більш 
прискіпливо встановлювати, 
з ким саме маєте справу. Отож 
необхідно з’ясувати наступні 
питання: – Чи є можливість 
переконатися в позитивному 
досвіді рішення подібних проб-
лем і в якій формі це можна 
зробити? – Які реальні юри-
дичні способи забезпечення 
гарантії повернути гроші? – 
Повне найменування фірми, 
організаційно-правова форма, 
номери і зміст ліцензій та ін-
шої дозвільної і реєстраційної 
документації, повна адреса (як 
зазначена у документації, так 

і фактична), прізвище і повне 
ім’я керівника, а також особи, 
уповноваженої укладати угоди 
або підписувати інші докумен-
ти. Також необхідно перевіря-
ти інформацію, яка надається 
консультантом. Зокрема, щодо 
статусу іноземних адвокатів і 
фірм. Як правило, вже на цій 
стадії вдається розпізнати шах-
раїв. У будь-якому випадку слід 
пам’ятати, що притягнення до 
відповідальності за шахрайство, 
незаконне підприємництво, 
підробку та збут документів 
найбільш ефективно в тих ви-
падках, коли зібрано хоча б мі-
німально необхідні докази.     n

українські реалії

Пересічний укра-
їнець часто змуше-
ний звертатися до 
посередників. Однак слід 
пам’ятати, що серед них 
багато бажаючих незакон-
но збагатитися за рахунок 
вашого гаманця. 
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00:15 «2016. КІНЕЦЬ НОЧІ» 

НТН
2016 рік. Сонце збирається 
згаснути, перетворивши плане-
ту на пустелю. Серед тих, хто 
вижив, залишилася група моло-
дих людей. Вони піднімаються 
високо в гори за вологою, але 
зустрічають там небезпеку...

00:35 «ДЕННЕ СВІТЛО» 

УКРАЇНА
Бандити втікали від поліцейської 
погоні і врізалися у вантажівку з 
токсичними, страшної вибухової 
сили відходами. Потім почали 
вибухати машини. Стіна вогню зі 
страшною швидкістю випалюва-
ла тунель.

01:30 «ДРІТ ПІД НАПРУГОЮ» 

ІНТЕР
Ден О’Ніл — крутий спец із те-
роризму з ФБР. Але навіть йому 
буває скрутно при розслідуван-
ні серії зухвалих політичних 
убивств, скоєних за допомогою 
новітнього наукового винахо-
ду...

02:15 «ТРИНАДЦЯТЬ» 

1+1
Вінс випадково дізнається про 
швидкий спосіб розбагатіти: 
просто виконати інструкції, які 
прийдуть поштою у конверті. І так 
як справжній одержувач листа 
помер, хлопець вплутується в  
авантюру замість покійного.

11:05 «ДІМ НА УЗБІЧЧІ» 

СТБ
Сімейна пара вночі збиває лю-
дину. Не зважившись викликати 
швидку, Саша разом з дружиною 
відвозять потерпілого до сільсь-
кої лікарні та залишають на 
лавці. Але наступного дня Сашко 
повертається...

23:20 «ПІД УКІС» 

ICTV
Оперативник Жак Крістоф супро-
воджує зі Словаччини до Німеч-
чини невловиму злодійку Галину. 
У поїзді до Мюнхена вони стають 
заручниками терористів, які хо-
чуть заволодіти секретним ван-
тажем Галини — вірусом віспи.

00:15 «ПІДРИВНИК» 

НТН
У партію товарів, які імпортують-
ся з Гонконгу до США, закладені 
вибухові пристрої з дистанцій-
ним керуванням. В обмін на 
безпеку покупців лиходії збира-
ються вимагати у американсько-
го уряду мільйони доларів...

00:25 «ТОЙ, ЩО ЗАБЛУКАВ» 

1+1
Головний герой, його дружина і 
маленький син заблукали у 
степу і були  змушені провести 
ніч у машині. На ранок головний 
герой прокидається сам — дру-
жина і син таємничо зникли...

06.30 Х/ф «Одиночне 
плавання»

08.05, 04.50 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.40 Т/с «Павутиння-6»
14.20 Т/с «Бригада»
19.00, 23.45 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «2016. Кiнець 

ночi»
02.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства»
04.30 Речовий доказ
05.15 Уроки тiтоньки Сови
05.35 Правда життя

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

шокуюче
06.40 Пiдйом
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Х/ф «Людина-

павук-2»
11.45 Т/с «Воронiни»
13.30 М/c «Качинi iсторiї»
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Свiтлофор»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.35 Спортрепортер
20.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Ревiзор-2
23.55 Репортер
00.10 Спортрепортер
00.20 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.15 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.00 Т/с «Шоу Бiлла 

Енгвала»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою 

додому
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О. Сафонова.    

У пошуках кохання»
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Т/с «Маруся. 

Повернення»
11.55 Без цензури
12.35, 15.40, 19.05, 21.25, 

05.50 Дiловий свiт
12.40 Хай щастить
13.00 Право на захист
13.20 Темний силует
13.30 Х/ф «Професiя – 

слiдчий». 1 с.
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

� Новини
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Т/с «Руїни стрiляють»
18.45 Свiт спорту
18.55 Агро-News
19.25 Сiльрада
19.45 Вiтас. «Мама та син»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.35 Вiра. Надiя. Любов
22.30, 04.40 Книга.ua
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Кiно в деталях
00.25 Вiд першої особи
00.45 Помiж рядками
01.45 Про головне

05.45 Х/ф «Сни»

07.00 Новини

07.10 Ранок з «IНТЕРом»

07.30 Новини

07.35 Ранок з «IНТЕРом»

08.00 Новини

08.10 Ранок з «IНТЕРом»

08.30 Новини

08.35 Ранок з «IНТЕРом»

09.00 Новини

09.10 Т/с «Один на всiх»

12.00 Новини

13.15 Слiдство 
вели...

14.10 Судовi справи

15.00 Сiмейний 
суд

16.00 Чекай на мене

17.45 Т/с «Свати-3»

18.00 Новини

18.55 Т/с «Свати-3»

20.00 Подробицi

20.30 Т/с «Однолюби»

00.50 Парк автомобiльного 
перiоду

01.30 Х/ф «Дрiт пiд 

напругою»

02.50 Х/ф «Азартна 
гра»

04.30 Подробицi

06.00 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/с «Бернард»
07.30 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
12.05 Х/ф «Калачi»
13.50 Не бреши менi-3
14.50 Не бреши менi-3
15.55 Простошоу 

з Ю. Горбуновим
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Лєднiков»
21.10 Т/с «Лєднiков»
22.10 Грошi
23.20 ТСН
23.40 ТСН
00.05 Х/ф «Доктор 

Дулiттл-2»
01.25 Грошi
02.15 Х/ф «Тринадцять»

03.45 ТСН
04.00 Не бреши менi-3
04.50 Не бреши менi-3

05.20 Служба розшуку дiтей

05.30 Свiтанок

06.30 Дiловi факти

06.40 Т/с «Таксi»

07.05 Т/с «Леся+Рома»

07.40 Дiловi факти

07.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi новини

10.00 Х/ф «Ключ 

саламандри»

12.05 Х/ф «Скарб 

Амазонки»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Скарб 

Амазонки»

14.20 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Смерч»

16.35 Т/с «Убивча сила»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Смерч»

22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

23.20 Свобода слова

01.15 Надзвичайнi новини

02.15 Про-Ziкаве.ua

03.20 Свобода слова

05.15 Чужi помилки. Цiна 
життя

06.05 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.10 Х/ф «Лекцiї для 

домогосподарок»
18-річна Катя ви-
рушає у спортив-
ний табір, де за-
кохується в 25-
річного Костян-
тина. Однак після 
ночі кохання Кос-
тя їде в Париж 
робити кар’єру, в 
той час як для 
Каті вона на цьо-
му закінчилася... 
Минуло десять 

років...

11.35 МайстерШеф-2
16.00 Усе буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»
22.00 ВIкна-Новини
22.25 Детектор брехнi-3
23.40 Битва екстрасенсiв
00.35 Т/с «Доктор Хаус»
01.35 Т/с «Загальна 

терапiя»
03.25 Нiчний ефiр

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20 Т/с 

«Слiд»
10.00 Т/с «Моє кохане 

чудовисько»
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.25 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Профiль убивцi»
22.50 Х/ф «Ненароджений»
00.35 Х/ф «Денне свiтло»
02.40 Т/с «Безмовний 

свiдок-2»
05.15 Срiбний апельсин

07.55 Мультик з Лунтiком
09.00, 16.05 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»
12.55 Лялечка-2
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.30, 19.55 Даєш, молодь!
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45 Чортiвня щодня
18.15, 21.00 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.30 Богиня. Нова колекцiя
22.20 Велика рiзниця
23.00 Дурнів+1
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!

08.10 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Iзраїль – Португалiя

10.20, 15.10 Futbol Mundial
10.50 Вiдбiр до ЧС-2014. 

Хорватiя – Сербiя
12.45, 18.00 Журнал. Лiга 

чемпiонiв УЄФА
13.15, 23.15 Вiдбiр до ЧС-

2014. США – Коста 
Рика

16.00 Товариський матч. 
Iталiя – Бразилiя

18.30, 01.30 Вiдбiр до ЧС-
2014. Iспанiя – 
Фiнляндiя

20.30, 03.45 Європейський 
weekend

21.55 Сеск Фабрегас
05.00 Новини

06.05, 07.00, 08.00, 12.35, 
03.25 Новини

06.10, 07.05, 23.15, 01.10 
Спорт

06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою 

додому
07.15 Огляд преси
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О. Барикiн. 

Незакiнчений 
концерт»

09.05, 21.00, 05.30 
Пiдсумки дня

09.30 Шеф-кухар країни
10.20 Т/с «Маруся. 

Повернення»
12.50, 15.40, 18.55, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
13.05 Крок до зiрок
13.50 Х/ф «Професiя – 

слiдчий». 2 с.
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

� Новини
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Т/с «Руїни стрiляють»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.40 Про головне
19.35 Здоровенькi були
20.05, 03.40 221. Екстрений 

виклик
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Х/ф «Ключi вiд 

безоднi»
00.25 Вiд першої особи
00.45 Помiж рядками

05.30 Т/с «Об’єкт №11»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Вiдплата»
12.00 Новини
12.55 Слiдство 

вели...
13.50 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.45 Т/с «Анюта»
17.40 Т/с «Свати-3»
18.00 Новини
18.55 Т/с «Свати-3»
20.00 Подробицi
20.45 Футбол. Збiрна 

України – збiрна 
Молдови

22.55 Х/ф «Ми з 
майбутнього»

01.20 Х/ф «Пагорб»
03.15 Подробицi
03.45 Д/ф «Фатальна 

роль Олександра 
Фатюшина»

04.35 Д/ф «Я буду 
вам снитися. 
Микита 
Михайловський»

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

Роксолана-2»
11.55 Т/с «Лєднiков»
12.50 Т/с «Лєднiков»
13.50 Не бреши менi-3
14.50 Не бреши менi-3
15.55 Простошоу з            

Ю. Горбуновим
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Лєднiков»
21.15 Т/с «Лєднiков»
22.15 Мiняю жiнку-7
23.45 ТСН
00.00 ТСН
00.25 Х/ф «Той, що 

заблукав»

01.55 Х/ф «Рекетир»
03.10 ТСН
03.25 Не бреши менi-3
04.15 Не бреши менi-3
05.05 Простошоу 

з Ю. Горбуновим

04.55 Факти

05.25 Свiтанок

06.25 Дiловi факти

06.35 Т/с «Таксi»

07.00 Т/с «Леся+Рома»

07.40 Дiловi факти

07.45 Екстрений виклик

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайнi новини

10.10 Т/с «Убивча сила»

12.30 Анекдоти по-
українськи

12.45 Факти. День

13.00 Анекдоти по-
українськи

13.05 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

14.15 Т/с «Морськi 
дияволи-6. Смерч»

16.30 Т/с «Убивча сила»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морськi 
дияволи-6. Смерч»

22.10 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

23.20 Х/ф «Пiд укiс»

01.10 Провокатор

02.05 Х/ф «Параноя»

03.50 Т/с «Кодекс честi»

06.00 Чужi помилки. 
Остання шлюбна нiч

06.45 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.10 Зiркове життя. 

Зiрковi татусi
11.05 Х/ф «Дім на узбiччi»

13.05 МайстерШеф-2
16.00 Усе буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
Неймовірні фак-
ти про життя зі-
рок вітчизняного 
та світового шоу-
бізнесу. Цікаві та 
актуальні новини, 
ексклюзивне ві-
део та інтерв’ю зі 
знаменитостями. 
Тепер глядачі 
можуть спробу-
вати зрозуміти 
мотиви вчинків 

своїх кумирів.
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»
22.00 ВIкна-Новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
00.25 Т/с «Доктор Хаус»
01.20 Т/с «Загальна 

терапiя»
03.10 Нiчний ефiр

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

шокуюче
06.40 Пiдйом
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
10.00 Т/с «Кадетство»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 М/c «Качинi iсторiї»
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Свiтлофор»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.35 Спортрепортер
20.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
21.00 Т/с «Кухня»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.30 Спортрепортер
00.40 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.35 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.20 Т/с «Шоу Бiлла 

Енгвала»
03.00 Зона ночi

06.05 Х/ф «Вiд Бугу до 
Вiсли»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Розлучення та 

дiвоче прiзвище»
12.35 Т/с «Бандитський 

Петербург-9»
14.30, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Пiдривник»
02.25 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства»
04.35 Речовий доказ

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Лягавий»
12.00, 04.25 Нехай говорять
14.35, 23.30 Т/с 

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

Україна
20.00 Т/с «Профiль убивцi»
00.30 Т/с «Грiмм»
01.20 Х/ф «Ненароджений»
02.40 Т/с «Безмовний 

свiдок-2»

09.00, 16.05 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»
12.55 Лялечка-2
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
15.30, 19.55 Даєш, молодь!
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45, 23.00 Чортiвня 

щодня
18.15, 21.00 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.30 Богиня. Нова колекцiя
22.20 Велика рiзниця
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни

08.10 Вiдбiр до ЧС-2014. 
США – Коста Рика

10.20, 23.55 Європейський 
weekend

11.35 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Уругвай – Парагвай

13.30, 21.00 Топ-матч
13.40 Вiдбiр до ЧС-2014. 

Iспанiя – Фiнляндiя
16.00, 16.30 Д/с 

«Невигаданi iсторiї 
футболу»

17.00 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Iзраїль – Португалiя

18.55 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Азербайджан – 
Португалiя

21.10 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

21.55 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Францiя – Iспанiя

01.25 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Чилi – Уругвай
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 28 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

23:20 «У ПЕКЛІ» 

ICTV
В'язниця «Маркуезас» для небез-
печних злочинців — пекло для  
бранців. Смертельно отруйні змії 
та алігатори оточують страшне 
місце. А смертельні бої між 
ув'язненими влаштовуються 
тюремниками заради розваги...

00:15 «У ПОШУКАХ ПРИГОД»

НТН
Був час, коли в світі ще вистача-
ло місця для піратської різанини, 
пасток контрабандистів, рабо-
торгівлі та стародавніх таємниць 
загадкового Сходу. Тоді справ-
жні чоловіки могли вирушати на 
пошуки неймовірних пригод.

01:10 «І ПРИЙШОВ ПАВУК» 

ІНТЕР
Дочку сенатора викрадено зі 
школи. Викрадач не висуває ні-
яких вимог і розправляється з 
усіма, хто намагається йому 
протидіяти. Єдина людина, якій 
маніяк телефонує, — слідчий 
Крос...

01:20 «У ПРОЛЬОТІ» 

УКРАЇНА
Пітера кидає дівчина, зірка сіт-
кому Сара, і молодик вирушає на 
Гаваї, де збирається дати бій 
розбитому серцю й депресії. 
Проблема полягає у тому, що 
Сара з’являється на тому ж ку-
рорті.

10:25 «ХРЕСТОНОСЕЦЬ» 

НТН
Зйомку фільму про хрестоносців 
перериває ланцюжок трагічних 
подій, за якими стоїть мафія. Її 
плани порушує каскадер екстра-
класу, якому допомагають про-
фесійне вміння виживати і 
справжнє кохання.

23:20 «СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ» 

ICTV
Колишні найманці спецпідрозді-
лу американських військ розро-
бляють план із ввезення на те-
риторію США колосальної партії 
наркотиків. І єдиний, хто стає їм 
на заваді, — це Джек, патруль-
ний прикордонної служби.

00:15 «ЧУЖІ» 

1+1
Героїня фільму «Чужий», єдина, хто 
залишилася живою, повертається 
на негостинну планету в супрово-
ді ударного спецпідрозділу, щоб 
знищити мерзенних інопланетних 
тварюк. За спецефекти картина 
отримала «Оскар».

01:00 «ЦІЛУЮЧИ ДІВЧАТ» 

ІНТЕР
Психолог Алекс Крос одержує 
звістку про зникнення племінниці. 
З'ясовується, що дівчина стала 
черговою жертвою невловимого 
маніяка. Одній з його полонянок 
вдається втекти, і вона вирішує 
допомогти Алексові у пошуках ...

06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою 

додому
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «Н. Бiло-

хвостикова. Без 
гучних слiв»

09.05, 21.00, 05.30 
Пiдсумки дня

09.25, 05.00 Уряд на зв'язку 
з громадянами

10.15 Т/с «Маруся. 
Повернення»

12.45, 15.35, 18.50, 21.20, 
05.50 Дiловий свiт

12.50 Контрольна робота
13.15 Українська пiсня
13.45 Х/ф «Професiя – 

слiдчий». 3 с.
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

� Новини
15.15 Euronews
15.30 Наука
15.50 Т/с «Руїни стрiляють»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.40 Про головне
19.30 Без цензури
20.00, 03.55 Театральнi 

сезони
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.30 Надвечiр'я
22.25 Свiтло
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Х/ф «Ключi вiд 

безоднi»
00.25 Вiд першої особи
00.45 Помiж рядками

05.30 Т/с «Об’єкт 

№11»

07.00 Новини

07.10 Ранок з «IНТЕРом»

07.30 Новини

07.35 Ранок з «IНТЕРом»

08.00 Новини

08.10 Ранок з «IНТЕРом»

08.30 Новини

08.35 Ранок з «IНТЕРом»

09.00 Новини

09.10 Т/с «Вiдплата»

12.00 Новини

12.55 Слiдство 

вели...

13.50 Судовi справи

14.45 Сiмейний 

суд

15.45 Т/с «Анюта»

17.40 Т/с «Свати-3»

18.00 Новини

18.55 Т/с «Свати-5»

20.00 Подробицi

20.30 Т/с «Однолюби»

01.10 Х/ф «I прийшов 

павук»

02.45 Х/ф «П'яний 

свiтанок»

04.35 Подробицi

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

Роксолана-2»
11.55 Т/с «Лєднiков»
12.50 Т/с «Лєднiков»
13.50 Не бреши менi-3
14.50 Не бреши менi-2
15.55 Простошоу 

з Ю. Горбуновим
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Лєднiков»
21.15 Т/с «Лєднiков»
22.15 Iлюзiя безпеки
23.30 ТСН
23.50 ТСН
00.15 Х/ф «Рекетир»
01.30 Iлюзiя безпеки
02.20 Не бреши менi-3
03.10 Не бреши менi-2
04.00 Простошоу з            

Ю. Горбуновим

04.50 Служба розшуку дiтей
05.00 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.35 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Морськi 

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

дияволи-6. Смерч»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «У пеклi»

01.20 Кримiнальний облом
02.10 Х/ф «Пiд укiс»
03.40 Т/с «Кодекс честi»

05.55 Чужi помилки. 
Дiвчина без iменi

06.35 Усе буде добре!
08.35 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Зiркове життя. Зiрки 

поза законом
10.55 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
12.50 МайстерШеф-2
16.00 Усе буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»
22.00 ВIкна-Новини
22.25 Хата на тата
00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.15 Т/с «Загальна 

терапiя»
«Загальна тера-
пія» – не стільки 
про лікарню, 
скільки про лю-
дей, які тут пра-
цюють. На пер-
ший план вихо-
дять не страхіт-
ливі діагнози і чу-
додійні ліки, а 
складні людські 
стосунки, в тому 
числі між персо-
налом лікарні та  
пацієнтами.

03.10 Нiчний ефiр

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

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
10.00 Т/с «Кадетство»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 М/c «Качинi iсторiї»
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Т/с «Кадетство»
16.40 Т/с «Свiтлофор»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.35 Спортрепортер
20.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
21.00 Т/с «Кухня»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.25 Спортрепортер
00.35 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.15 Т/с «Шоу Бiлла 

Енгвала»
03.00 Служба розшуку дiтей
03.05 Зона ночi

05.50 Х/ф «Загiн 
особливого 
призначення»

07.00 Х/ф «Вантаж 300»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Розлучення та 

дiвоче прiзвище»
12.30 Т/с «Бандитський 

Петербург-9»
14.30, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «У пошуках 

пригод»

06.00 Т/с «Дорожнiй 
патруль-3»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Профiль 

убивцi»
12.00, 04.25 Нехай говорять
14.35, 23.30 Т/с 

«Подружжя»
15.35, 03.00 Щиросерде 

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

Україна
00.30 Т/с «Грiмм-2»
01.20 Х/ф «У прольотi»
05.15 Срiбний апельсин

09.00, 16.05 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»
12.55 Лялечка-2
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45, 23.00 Чортiвня 

щодня
18.15, 21.00 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.30 Богиня. Нова колекцiя
19.55 Даєш, молодь!
22.20 Велика рiзниця
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни

08.10, 16.00, 01.05 Вiдбiр 
до ЧС-2014. 
Францiя – Iспанiя

10.25 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Кiпр – Швейцарiя

12.25 Європейський 
weekend

13.40, 22.50 Вiдбiр до ЧС-
2014. Азербайджан – 
Португалiя

18.00 Сеск Фабрегас
19.00 Топ-матч
19.10 Журнал. Лiга 

чемпiонiв УЄФА
19.40 Один на один з 

Гамулою
20.30 Вiдбiр до ЧС-2014. 

Чилi – Уругвай
03.15 Д/ф «Пушкаш»
05.10 Новини

06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою 

додому
07.15 Огляд преси
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «В. Стржельчик. 

Вельможний пан 
радянського екрану»

09.05, 21.00, 05.35 
Пiдсумки дня

09.25 Т/с «Маруся. 
Повернення»

12.45, 15.40, 18.55, 21.15, 
05.50 Дiловий свiт

12.50, 20.55 Офiцiйна 
хронiка

13.05, 04.45 Здоров'я
13.55 Х/ф «Професiя – 

слiдчий». 4 с.
15.00, 18.20, 01.20, 02.05 

� Новини
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Х/ф «Iван Бабушкiн»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.35 Про головне
19.35, 03.40 221. Екстрений 

виклик
20.25, 21.25 Досвiд
22.50 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Х/ф «Ключi вiд 

безоднi»
00.25 Вiд першої особи
00.45 Помiж рядками
02.20 ТелеАкадемiя
04.20 Свiтло

05.30 Т/с «Об’єкт 
№11»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Вiдплата»
12.00 Новини
12.55 Слiдство 

вели...
13.50 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.45 Т/с «Анюта»
17.40 Т/с «Свати-5»
18.00 Новини
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Однолюби»
01.00 Х/ф «Цiлуючи 

дiвчат»

02.45 Х/ф «Брудний 
сором»

04.10 Подробицi
04.40 Д/ф «Далiда. 

По лезу 
слави»

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

Роксолана-2»
11.55 Т/с «Лєднiков»
12.50 Т/с «Лєднiков»
13.50 Не бреши менi-2
14.50 Не бреши менi-2
15.55 Простошоу 

з Ю. Горбуновим
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Лєднiков»
21.15 Т/с «Лєднiков»
22.15 Моя хата скраю
23.30 ТСН
23.50 ТСН
00.15 Х/ф «Чужi»

02.25 Моя хата скраю
03.15 ТСН
03.30 Не бреши менi-2
04.20 Не бреши менi-2
05.10 Простошоу 

з Ю. Горбуновим

05.00 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.30 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Морськi 

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

дияволи-6. Смерч»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Спецiальне 

завдання»

01.15 Провокатор
02.10 Х/ф «У пеклi»
03.45 Т/с «Кодекс честi»

06.00 Чужi помилки. 
Помста за сина

06.45 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Зiркове життя. Топ-10 

скандалiв року
11.05 Зiркове життя. Топ-10 

розлучень 2011 року
12.05 Х/ф «Доторкнутися 

до неба»
25-річна Таїсія 
працює у жіночо-
му журналі у від-
ділі листів. В її 
обов’язки вхо-
дить давати по-
ради читачкам з 
приводу їхніх сі-
мейних проблем. 
А ось у власному 
особистому житті 
Тая ніяк не може 
навести лад...

13.55 Зваженi та щасливi
16.00 Усе буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
21.00 Т/с «Мати-й-мачуха»
22.00 ВIкна-Новини
22.25 Кулiнарна династiя
00.55 Т/с «Доктор Хаус»
02.35 Т/с «Загальна 

терапiя»
04.15 Нiчний ефiр

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

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
10.00 Т/с «Кадетство»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 М/c «Качинi iсторiї»
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Т/с «Кадетство»
16.40 Т/с «Свiтлофор»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.35 Спортрепортер
20.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
21.00 Т/с «Кухня»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.25 Спортрепортер
00.35 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.15 Т/с «Шоу Бiлла 

Енгвала»
03.00 Служба розшуку дiтей
03.05 Зона ночi

06.05 Х/ф «Призначаєшся 
онучкою»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Х/ф «Хрестоносець»
12.35 Т/с «Бандитський 

Петербург-9»
14.40, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Захисник»
02.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства»
04.30 Речовий доказ

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Профiль 

убивцi»
12.00, 04.35 Нехай говорять
14.35, 22.45 Т/с 

«Подружжя»
15.35, 03.10 Щиросерде 

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

Україна
00.45 Т/с «Грiмм-2»
01.25 Х/ф «Вiн, я та його 

друзi»

09.00, 16.05 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»
12.55 Лялечка-2
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45, 23.00 Чортiвня 

щодня
18.15, 21.00 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.30 Богиня. Нова колекцiя
19.55 Даєш, молодь!
22.20 Велика рiзниця
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
Футбол news

06.10 Вiдбiр до ЧС-2014. 
США – Коста Рика

08.10, 13.40, 22.50 Вiдбiр 
до ЧС-2014. Чилi – 
Уругвай

10.20, 18.00, 03.15 Вiдбiр 
до ЧС-2014. 
Францiя – Iспанiя

12.20 Сеск Фабрегас
13.25 Топ-матч
16.00, 01.05 Вiдбiр до ЧС-

2014. Кiпр – 
Швейцарiя

20.00 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

20.30 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Азербайджан – 
Португалiя

05.10 Новини
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23:20 «ШІСТЬ КУЛЬ» 

ICTV
У фільмі розповідається про 
колишнього найманця, який 
займався розшуком зниклих 
безвісти дітей. Тепер йому до-
ведеться відшукати дочку ко-
лишнього бійця змішаних єди-
ноборств...

00:30 «НА ЧУЖІЙ СМУЗІ» 

ІНТЕР
Гевін поспішав до суду, щоб 
представити документ, що пере-
дає мільйони доларів його фірмі. 
Дойл теж поспішав до суду. Він 
повинен підтвердити отримання 
кредиту. У найневдаліший мо-
мент їхні машини зіткнулися.

01:25 «ЧУЖИЙ-3» 

1+1
Корабель офіцера Ріплі потрапляє 
в аварію на загадковій планеті. 
Саме тут героїня зустрічається з 
Чужим — моторошним інопланет-
ним монстром. Але цього разу 
завдання ускладнюється: чудо-
висько поселяється просто в ній.

01:30 «НАС ЗАРАХОВАНО!» 

УКРАЇНА
Бартлбі Гейнс отримав восьму 
відмову про прийом до інституту, 
що, звичайно, навряд чи влаш-
тує його батьків. На щастя, він не 
самотній. Перед кількома друзя-
ми-однокласниками стоїть така 
ж проблема.

10:45 «БРОНЗОВИЙ ПТАХ» 

ПЕРШИЙ
Троє друзів вирушають у табір 
під Москвою, який розташова-
ний недалеко від колишньої 
дворянської садиби. Тут живе 
стара дама, за чутками — сама 
графиня, а десь поруч, за пере-
казами, захований скарб.

15:00 «БІЛЕ ПЛАТТЯ» 

УКРАЇНА
Олеся та її наречений отримують 
біле плаття. Із заробітків нарече-
ний повертається чужим, а 
Олеся залишається сама. Вона 
стає нянею дочки бізнесмена. 
Щоб уберегти дівчину від пліток, 
він пропонує фіктивний шлюб.

20:00 «КВАНТ МИЛОСЕРДЯ» 

1+1
Після зради Веспер агент 007 бо-
реться з бажанням перетворити 
завдання на вендету. Бонд допи-
тує Вайта і дізнається, що органі-
зація, яка шантажувала Веспер, 
набагато складніша й небезпечні-
ша, ніж можна було подумати.

20:00 «СОЛТ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Евелін Солт — співробітниця ЦРУ. 
Їй вдається уникнути в'язниці: 
власна агенція висуває проти Солт 
необгрунтовані звинувачення у 
тому, що вона працює на російсь-
ку розвідку. Тепер Евелін слід від-
новити своє добре ім'я.

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.20, 

03.30 Новини
06.10, 07.05 Спорт
06.20 Рецепти здоров'я
06.25 АгроЕра
06.30 Смiх з доставкою 

додому
07.15 Огляд преси
07.20 Країна on-line
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «О. Соловей. 

Раба кохання»
09.05, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.20 Т/с «Маруся. 

Повернення»
12.30, 15.15, 18.50, 21.25, 

05.50 Дiловий свiт
12.35 Адреналiн
14.05 Х/ф «Професiя – 

слiдчий». 5 с.
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

� Новини
15.25, 04.55 Околиця
16.00 Х/ф «Iван Бабушкiн»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
19.35 Український ретро-хiт
20.55 Офiцiйна хронiка
21.35, 03.45 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00 Пiдсумки
23.15, 00.10 Х/ф «Ключi вiд 

безоднi»
01.00 Вiд першої особи
02.30 ТелеАкадемiя

05.30 Т/с «Об’єкт 
№11»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Вiдплата»
12.00 Новини
12.55 Слiдство 

вели...
13.50 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.45 Т/с «Анюта»
17.40 Т/с «Свати-5»
18.00 Новини
19.00 Т/с «Свати-5»
20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.30 Х/ф «На чужiй 

смузi»

02.15 Х/ф «Доки не зiграв у 
ящик»

03.45 Подробицi
04.15 Д/ф «Микита 

Михалков. 
Самi з 
вусами»

06.05 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

07.25 М/с «Бернард»

07.30 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

11.55 Т/с «Лєднiков»

12.50 Т/с «Лєднiков»

13.50 Не бреши менi-2

14.50 Не бреши менi-2

15.55 Простошоу 

з Ю. Горбуновим

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

19.30 ТСН

20.15 Казкова Русь

20.40 Вечiрнiй Київ

22.35 Х/ф «Чужi»

01.25 Х/ф «Чужий-3»

03.15 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»

05.05 ТСН

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
07.40 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.30 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Морськi 

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

дияволи-6. Смерч»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Шiсть куль»

01.40 Екстрений виклик
02.30 Х/ф «Спецiальне 

завдання»
04.00 Т/с «Кодекс честi»

05.00 Чужi помилки. 
Сирiтська помста

05.45 Х/ф «Червонi 
вiтрила»

07.10 Х/ф «Попелюшка iз 

Запруддя»

Весела авантюр-

на історія про по-

вернення у про-

вінцію молодої 

героїні, яка виїха-

ла завойовувати 

Москву. Їй вдало-

ся зробити 

кар’єру і забути 

колишнє життя, 

але рідне місто 

не поспішає роз-

лучитися зі спів-

вітчизницею.

09.10 Х/ф «Дiвоча вечiрка»
17.50 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю»
20.00 Холостяк-3
22.00 Вiкна-Новини
22.35 Холостяк-3
00.00 Як вийти замiж 

з А. Чеховою
01.05 Х/ф «Доторкнутися 

до неба»
02.40 Т/с «Загальна 

терапiя»

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

шокуюче
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
10.00 Т/с «Кадетство»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 М/c «Качинi iсторiї»
14.45 Т/с «Друзi»
15.40 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Свiтлофор»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Пiраньї
19.35 Спортрепортер
20.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Кухня-2»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.25 Спортрепортер
00.35 Т/с «Щоденники 

вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.20 Т/с «Шоу Бiлла 

Енгвала»
03.00 Зона ночi

05.30 Легенди карного 
розшуку

07.00 Т/с «Конвой PQ-17»
14.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Висяки»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Останнiй бiй 

майора Пугачова»
23.15 Х/ф «Марш-кидок»
01.30 Х/ф «Куля в головi»
03.40 Речовий доказ
04.20 Агенти впливу
05.15 Уроки тiтоньки Сови
05.35 Правда життя

06.00 Т/с «Дорожнiй 
патруль-3»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Профiль 

убивцi»
12.00, 04.35 Нехай говорять
14.35 Т/с «Подружжя»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
21.50 Т/с «Мент у законi-2»
01.30 Х/ф «Нас 

зараховано!»

09.00, 16.05 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»
12.55 Лялечка-2
13.55 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
17.10, 01.25 10 крокiв до 

кохання
18.15, 20.30 Вiталька
18.55 Одна за всiх
19.55 Даєш, молодь!
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця
23.00 Чортiвня щодня
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Дурнів+1
02.15 До свiтанку

08.10 Вiдбiр до ЧС-2014. 
Азербайджан – 
Португалiя

12.20 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

12.55, 22.50 Вiдбiр до ЧС-2014. Францiя – 
Iспанiя

14.55, 21.40 Один на один з 
Гамулою

16.00, 17.45, 18.55, 20.00, 
21.10 Футбол live

16.55 ЧУ. Перша лiга. 
«Олександрiя» – 
«Севастополь»

19.10 ЧУ. «Ворскла» – 
«Зоря»

01.05, 02.50, 04.50 
Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

01.35, 03.35 Чемпiонат 
Англiї. Передмова до 
туру

06.00 Ранкова молитва
06.05 Пiдсумки
06.20 Смiх з доставкою 

додому
07.00 Концерт 

«О. Барикiн. Не 
забувай друга...»

08.25 Панянка 
i кулiнар

09.05 Життя на рiвних
09.25 Досвiд
10.45 Х/ф «Бронзовий 

птах»

14.20 Секрети успiху
14.50 В гостях у Д. Гордона
15.50 Золотий гусак
16.25 Енергоблок
16.35 Людина року-2012
20.50 Лото «Мегалот»
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Кабмiн: подiя 

тижня
22.10 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.30 Ера здоров'я
23.50 Кiно в деталях
00.40 Клуб гумору
01.20 Пiдсумки дня
01.45 Нащадки
02.45 ТелеАкадемiя
03.45 Перехiд на лiтнiй 

час
04.45 Нацiональна 

двадцятка

06.15 Шустер Live
09.55 Чекай на мене

За час існування 

програми на її 

адресу надійшло 

понад мільйон 

звернень з про-

ханнями про до-

помогу в пошуках 

рідних. Це крас-

номовно свідчить 

про масштаби 

соціальної про-

блеми, закладе-

ної історичними 

потрясіннями, 

пережитими кра-

їною в ХХ сторіч-

чі. Програма до-

помагає знайти 

близьких, а зна-

чить, і повернути 

щастя в сім’ї.

11.25 Великi танцi
14.10 Т/с «Найкрасивiша»
18.00 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала»

20.00 Подробицi
20.30 Концерт Ю. Антонова 

в Кремлi
00.20 Х/ф «Пограбування 

по-iталiйськи»
02.20 Х/ф «За межею»

06.00 Ремонт +
06.25 Х/ф «Крутий 

поворот»
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.10 М/с «Енгрi бердс»
10.15 М/с «Чiп i дейл»
10.40 М/с «Чiп i дейл»
11.00 Свiт навиворiт-4. 

В'єтнам
12.00 Тачки
12.25 Голос країни-3
14.35 Х/ф «Доктор 

Дулiттл-3»
Дочка доктора 
Дуліттла Майя 
несподівано 
з’ясовує, що у неї 
є талант батька –
вміння розмов-
ляти з тварина-
ми. Вона їде на 
ранчо приятеля 
батьків, де заво-
дить дружбу з 
місцевою фау-
ною.

16.30 Вечiрнiй Київ
18.30 Розсмiши комiка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Квант 

милосердя»
22.10 Х/ф «Викрасти за 60 

секунд»
00.30 Х/ф «Великий 

солдат»
02.15 Х/ф «Вiдпусти мене»
03.50 ТСН
04.25 Х/ф «Квант 

милосердя»

04.55 Факти

05.30 Свiтанок

06.30 Козирне життя

06.55 Т/с «Морськi 

дияволи-6. Смерч»

08.55 Зiрка УouTube

10.00 Дача

10.40 Квартирне питання

11.40 Дивитися всiм!

12.40 За кермом

13.05 Т/с «Пiд зливою куль»

17.45 Максимум в Українi

Найгучніші роз-

слідування, га-

рячі факти, сен-

саційні деталі 

абсолютно з усіх 

сфер життя. Все, 

що приховано за 

зовнішньою обо-

лонкою подій та 

речей, – від по-

літики до побу-

тових драм, від 

криміналу до 

світської хроні-

ки.

18.45 Факти. Вечiр

19.00 Т/с «Спецназ»

02.20 Х/ф «Шiсть куль»

04.55 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.30 Х/ф «Садко»

За мотивами би-

лин про купця-

гусляра Садко, 

який вирушив з 

рідного Новгоро-

да на пошуки 

птахи щастя. На 

батьківщині 

фільм відомий як 

вдала трюкова кі-

ноказка. Проте в 

світовому кіно він 

відразу став кла-

сикою такого 

жанру.

08.05 Караоке на Майданi
09.00 Їмо вдома
10.05 ВусоЛапоХвiст
10.45 Хата на тата
12.35 Холостяк-3
15.55 Як вийти замiж 

з А. Чеховою
17.00 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю»
19.00 Україна має талант!-5
22.20 Слiдство ведуть 

екстрасенси
02.05 Детектор брехнi-3
03.05 Т/с «Загальна 

терапiя»

05.45 Т/с «Тру Джексон»

06.30 Новий погляд

08.05 Ревiзор-2

10.00 Ревiзор-2

11.55 Уральськi пельменi

13.40 Люди ХЕ

14.00 Нереальна iсторiя

14.40 Файна Юкрайна

15.35 Т/с «Щасливi разом»

18.05 Х/ф «Скубi-Ду»

20.00 Х/ф «Солт»

22.00 Хто зверху?-2

23.40 Х/ф «Мiс Нiхто»

Сарі Джейн 30 

років, вона зви-

чайна офісна «сі-

ра миша»: пра-

цює секретаркою 

у фармацевтич-

ній корпорації та 

мріє піднятися 

кар’єрними схо-

дами. Підробив-

ши резюме, Сара 

спромоглася зай-

няти вакансію 

топ-менеджера...

01.35 Спортрепортер

01.40 Т/с «Шоу Бiлла 
Енгвала»

02.35 Зона ночi

06.05 Легенди бандитського 
Києва

07.25 Залiзний Оскар
07.55 Х/ф «Перед 

свiтанком»
09.25 Х/ф «Марш-кидок»
11.30 Речовий доказ
12.00 Свiдок
13.00 Х/ф «Тривожна 

недiля»
14.45 Д/с «Хвороби-вбивцi»
15.15 Т/с «Шериф»
19.00 Т/с «Зрадник»
23.00 Свiдок
00.00 Х/ф «Найманий 

убивця»
02.00 Х/ф «Куля в головi»
04.30 Уроки тiтоньки Сови

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
08.10 Найрозумнiший
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на 

селi-2
12.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-3»
15.00 Х/ф «Бiла сукня»
17.00 Х/ф «Формула 

щастя»
19.00 Подiї
19.20 Х/ф «Особиста 

справа майора 
Баранова»

21.20 Т/с «Шаман»
03.35 Подiї
05.30 Срiбний апельсин

08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/с «Iндiйськi байки»
11.50 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
13.35 Т/с «Половинки»
15.00 М/ф «Астробой»
16.55 Х/ф «Тимчасово 

вагiтна»
18.50 Х/ф «Одного разу в 

Римi»
20.45 Вiталька
22.20 Що якщо?
23.00 Х/ф «Дiти кукурудзи»
00.55 Х/ф «Франкенштейн 

у коледжi»
02.25 До свiтанку

08.10 ЧУ. Перша лiга. 
«Олександрiя» – 
«Севастополь»

10.25 ЧУ. «Ворскла» – 
«Зоря»

12.25, 18.50 Топ-матч
13.00, 15.25, 17.55 Футбол 

live
13.25 ЧУ. «Говерла» – 

«Iллiчiвець»
15.55 ЧУ. «Металург» (Д) – 

«Металург» (З)
18.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Сельта» – 
«Барселона»

20.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Сарагоса» – «Реал»

22.55 Чемпiонат Англiї. 
«Саутгемптон» – 
«Челсi»

01.10 ЧУ. «Говерла» – 
«Iллiчiвець»
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СКАНВОРД

19:20 «МІСТЕР І МІСІС СМІТ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Джон і Джейн Сміт одружені не 
так довго, але вже стомлені 
шлюбом. Їм здається, що вони 
знають одне про одного все. Але 
є дещо, що кожен воліє тримати 
при собі:  вони обоє — наймані 
кіллери з конкуруючих фірм...

19:30 «СКАРБ НАЦІЇ»

ICTV
Сучасні мисливці за скарбами на 
чолі з Беном Франкліном Гейт-
сом дізнаються старовинну ле-
генду про скарб. Але, крім роз-
гадування витонченої голово-
ломки, їм доведеться битися з 
любителями легкої наживи ...

22:10 «СКАРБ НАЦІЇ-2. КНИГА ТАЄМНИЦЬ»

ICTV
Мисливець за скарбами Бен Гейтс 
знаходить таємницю, розгадка 
якої може призвести до перегляду 
всієї історії США. І він вирушає на 
пошуки зниклих 18 сторінок з 
щоденника Джона Вілкса, вбивці 
Аврама Лінкольна...

23:25 «АРМІЙСЬКІ ПРИГОДИ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Невдаха Бонс Коневей вступає 
у ряди американської армії після 
звільнення з магазину. До Бонса 
приєднується його друг Джек. 
Новобранці навіть не підозрю-
ють, куди їх закинуть після не-
тривалої підготовки...

06.00 Легенди бандитського 
Києва

06.25 Х/ф «Тривожна 
недiля»

07.50 Т/с «Шериф»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 03.20 Агенти впливу
13.00 Православнi святi
15.00 Т/с «Останнiй бiй 

майора Пугачова»
19.00 Т/с «Бригада»
00.00 Д/с «Таємницi 

кримiнального свiту»
00.30 Х/ф «Дай менi 

вiдповiдь»
02.05 Речовий доказ
04.40 Уроки тiтоньки Сови
05.00 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
06.45 Подiї
07.00 Х/ф «Формула 

щастя»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-3»
12.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-4»
14.00 Найрозумнiший
15.50, 20.00 Т/с «Багаття на 

снiгу»
19.00, 03.50 Подiї тижня
20.50 Т/с «Iнтерни»
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Шахта»
02.25, 04.35 Т/с «Шаман»

04.15 Х/ф «Синдбад i око 
тигра»

06.05 Х/ф «Пригоди 
Геркулеса»

07.35 М/ф «Шрек»
09.30 Школа доктора 

Комаровського
10.05 Смачне побачення
11.05 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала»

13.05 Т/с «Найкрасивiша-2»
16.55 Новорiчний вечiр 

з М. Галкiним 
i М. Басковим

20.00 Подробицi
21.00 Великi танцi
23.25 Х/ф «Дiвчинка»

Олена мріє про 
красиве життя, 
гроші та славу. 
Вона закінчує 
школу і йде з до-
му. Нічні клуби та 
нові знайомства 
закінчуються 
наркотиками. 
Дівчинка потра-
пляє до в’язниці. 
Тут вона живе се-
ред дуже різних 

жінок...
02.05 Х/ф «Вiн сказав, вона 

сказала»
03.55 Подробицi
04.35 Д/ф «Кохання як 

покарання»

06.05 Х/ф «Вiдпусти 
мене»

07.50 Марiччин 
кiнозал

08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
10.10 М/с «Ескiмоска»
10.15 М/с «Чiп i дейл»
10.40 М/с «Чiп i дейл»
11.05 Гастрономiчнi 

подорожi
11.45 Недiля з 

кварталом
12.40 Шiсть кадрiв
13.10 Мiняю жiнку-7
14.40 Т/с «Свати-6»
15.50 Т/с «Свати-6»
17.00 Т/с «Свати-6»
18.20 Т/с «Свати-6»
19.30 ТСН
20.15 Голос країни-3
22.30 Свiтське життя
23.30 Що? Де? Коли? 

Зiрковi вiйни
00.45 Х/ф «Чоловiк 

у пошуках 
еротики»

02.25 Х/ф «Чужий-3»
04.15 Х/ф «Крутий 

поворот»

05.40 Факти
06.00 Свiтанок
07.00 Квартирне питання
07.50 Анекдоти по-

українськи
08.15 Дача
08.50 Основний iнстинкт
09.30 ОлiмпiЛяпи
10.35 Козирне життя
11.05 Т/с «Спецназ»
18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф «Скарб нацiї»

22.10 Х/ф «Скарб нацiї-2. 

Книга таємниць»

00.45 Х/ф «Голодний 
кролик стрибає»

02.30 Х/ф «З чистого 

аркуша»

Молода дівчина 

Енн Х’юстон за-

суджена до стра-

ти за вбивство, 

про яке вона ні-

чого не може 

пригадати. Не-

сподівано ФБР 

надає їй шанс 

вийти на свободу 

в обмін на участь 

у науковому ек-

сперименті...

03.55 Т/с «Кодекс честi»

04.50 Нашi улюбленi 
мультфiльми

05.25 Х/ф «Куховарка»

06.35 Їмо вдома

07.35 Кулiнарна династiя

09.55 Караоке на Майданi

10.55 Т/с «Мати-й-мачуха»

15.30 Україна має талант!-5

19.00 Битва екстрасенсiв

20.00 Один за всiх

22.00 Х/ф «Хатня 
робiтниця»

23.55 Х/ф «Попелюшка iз 
Запруддя»

01.50 Х/ф «Куховарка»

Одного разу ком-

байнер Степан 

Казанець отри-

мав по голові 

ополоником від 

молодої вдови 

Павлини Хутор-

ної. Після скан-

дальної історії, 

що стала відо-

мою на весь ра-

йон, козачка по-

кинула станицю. 

Степан подався 

слідом.

03.00 Нiчний ефiр

05.45 Т/с «Тру Джексон»
06.50 Новий погляд
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 М/c «Губка Боб 

Квадратнi Штани»
09.00 М/c «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Х/ф «Скубi-Ду»

Скубі-Ду, пес, 
який вміє роз-
мовляти,  і кор-
порація «Таємни-
ця» повинні розі-
братися з черго-
вою проблемою. 
Старим героям 
слід востаннє зі-
братися разом, 
щоб вирішити 
нову загадку – 
зникнення дівчи-
ни на ім’я Іза-

бель.

11.45, 22.00 Педан-Притула 
шоу

13.15 Хто зверху?-2
15.10 Т/с «Щасливi разом»
17.20 Х/ф «Солт»
19.20 Х/ф «Мiстер i мiсiс 

Смiт»

23.25 Х/ф «Армiйськi 

пригоди»

01.20 Спортрепортер
01.25 Т/с «Еврика»
02.20 Зона ночi

07.40 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/с «Iндiйськi байки»
11.05 М/ф «Лiкар Айболiт»
13.05 М/ф «Астробой»
15.00 Х/ф «Аквамарин»
17.05 Х/ф «Модна матуся»
19.40 Даєш, молодь!
20.40 Вiталька
22.00 Веселi мамзелi
23.00 Х/ф «Блондинками не 

народжуються»
01.00 Х/ф «Крутий Джо»
02.35 До свiтанку

08.10 Чемпiонат Iспанiї. 
«Сельта» – 
«Барселона»

10.25 Д/ф «Пушкаш»
12.40 Конкурс коментаторiв
13.10, 04.35 Журнал. Лiга 

чемпiонiв УЄФА
14.00, 16.55 Футбол live
14.55 ЧУ. «Чорноморець» – 

«Динамо»
17.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Мальорка» – 
«Депортиво»

19.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Еспаньол» – 
«Сосьєдад»

21.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетико» – 
«Валенсiя»

00.10 ЧУ. «Чорноморець» – 
«Динамо»

02.25 Чемпiонат Iспанiї. 
«Мальорка» – 
«Депортиво»

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

додому
07.10 Панянка i кулiнар
07.40, 23.35 Дружина
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25 Ближче до народу
09.55 Подорожуємо свiтом 

з Ю. Акунiною
10.25 Крок до зiрок
11.10 Маю честь запросити
12.00 Шеф-кухар країни
13.00 Караоке для дорослих
13.55 В гостях у Д. Гордона
14.50 Концертна програма 

«З Днем ТеБе!»
15.50 Дiловий свiт
16.20 Концерт пам'ятi 

М. Мозгового 
«Мрiялось, бажалось, 
не збулося»

17.55 Бенефiс композитора 
Нiколо

20.10 Без цензури
20.40, 02.00 Головний 

аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Точка зору
22.05 А. Кудлай «Спасибi за 

любов»
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
00.45 Клуб гумору
01.20 Пiдсумки тижня
02.10 Д/ф «Дрiбнi 

кочiвники. Великий 
холод»

03.05 ТелеАкадемiя
04.05 Д/ф «Михайло 

Горбачов. Звичайнi 
одкровення»
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Андрій Чуш
Вознесенський район Миколаївської області.
 Допоможіть знайти 15-річного учня Рацинської школи-
інтернату Андрія Чуша! Вранці 4 березня хлопець вийшов з 
інтернату та більше його не бачили. 

Прикмети дитини: 148 см на зріст, худорлявої 
статури, коротке світло-русяве волосся, 
світло-сірі очі. 
Одяг: чорна куртка, білий светр, темно-сині 
джинси, чорна шапка, чорні чоботи. 

МИТЬ РОЗРЯДКИ

– Ти виявився не тим, чим я думала.
– А чим ти думала?

*  *  *
– Тату, я хочу зайнятися балетом!
– Синку, це дуже небезпечно!
– Чому, тату?
– Тому що я тобі ноги попереламую!

*  *  *
– Як ви попали у головний офіс ЦРУ?
– Я агент!
– СБУ?
– Ні, «Оріфлейм»!..

*  *  *
– Ти сильний!
– Я сильний!
– Ти запеклий!
– Я запеклий!
– Ти не знаєш, що означає «здаватися»! 
– Я навіть не знаю, що означає «запеклий».

*  *  *
Син запитує батька банкіра: 
— Тату, а в чому полягає твоя робота? Ось 

ти береш у людей гроші, а потім повертаєш їх. 
Який з цього зиск? 

Батько підходить до холодильника, відчи-
няє його, бере шмат сала, а потім кладе його 
на місце. 

— Не зрозумів! — каже син. 
— А руки-то жирні!
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Колектив відділу прикордонної служби 
«Харків» щиро вітає з Днем народження  
капітана ЛАДИГІНА Антона 
Валерійовича, старшого сержанта 
ГОЛУБЕНКА В’ячеслава Петровича 
та старшого сержан та ЧЕТВЕРИКОВУ 
Олену Станіславівну!
Бажаємо міцного здоров'я, 
сімейного благополуччя, невичерпної 
енергії, успіхів та наснаги у Вашій 

почесній справі – служінні на благо 
Батьківщини! 
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаєм здоров’я, любові та щастя,
Щоб лихо й тривоги вас оминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай в житті щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм,
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає!

СПОРТ

Чемпіони 
прикордонного самбо

²гор БОНДАР 

Для участі у змаганнях до Дніпро-
петровська з’їхалися понад 70 спортс-
менів з 23 команд органів ДПСУ. 
Окрасою турніру стали бої за участю 
чотирикратного чемпіона Європи, за-
служеного майстра спорту України 
майора Валентина ГРЕКОВА, майстра 
спорту України міжнародного класу, 
бронзового призера Чемпіонату Євро-
пи сержанта Віталія ДУДЧИКА,  май-
стрів спорту України, багаторазових 
призерів чемпіонатів України сержан-
тів Арутюна САРКІСЯНА та Сергія 
БОБИРЯ.

Як виявилося, не втратили спор-
тивної майстерності й «спортсмени-
ветерани». Так, чемпіоном у ваговій 
категорії  до 74 кг став  45-річний 
майстер спорту Радянського Союзу з 

боротьби дзюдо старший прапорщик 
Олександр КУСПИШ.

Отож за результатами змагань у 
командному заліку місця розподіли-
лися наступним чином. Західне регі-
ональне управління та Харківський 
прикордонний загін поділили між со-
бою звання чемпіонів. Срібне місце 
дісталося команді Національної акаде-
мії ДПСУ, а замикають трійку лідерів 
спортсмени команд Північного регіо-
нального управління та Львівського 
загону.                                                          n

У спортивному комплексі 
Дніпропетровської обласної 
організації ФСТ «Динамо» 
відбувся чемпіонат  
Держприкордонслужби 
України з боротьби самбо.

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

ЗДОРОВ’Я

До переходу на літній 
час слід готуватися

Валентина 
ПАÙЕНКО,
 Укрінôорм

«Недаремно перехід від-
бувається у вихідні – щоб 
пом’якшити його, дати біль-
ше можливості для адаптації. 
Я раджу перевести годинни-
ки на годину вперед зазда-
легідь, ще у другій половині 
дня або увечері в суботу, 30 
березня – щоб почати вже 
увечері адаптуватися і лягти 
спати за новим часом. І з не-

ділі на понеділок, коли вже 
йти на роботу, цей перехід 
буде легшим», – наголошує 
головний лікар Київсько-
го міського центру здоров’я 
Отто СТОЙКА.

При цьому ескулап 
зазначив, що особливо 
ускладнена адаптація – в 
перші дні переходу на літній 
час, коли є загроза недоси-
пання. Адже треба зважати 
на природні ритми, що ак-
тивізують головний мозок. 
Тим, хто рано встає, і лю-
дям з чутливою нервовою 
системою та хронічними за-

хворюваннями буде важче, 
вони довше відчуватимуть 
дискомфорт.

За словами головлікаря, 
особливо цей перехід впли-
ває на людей з ослабленим 
здоров’ям чи літнього віку. 
А людям, які мають захво-
рювання нервово-судинної 
системи, неврологічні або 
психічні хвороби перехід на 
літній час може бути навіть 
болісним. Відтак він радить 
цим людям проконсульту-
ватися зі своїм лікарем і, 
можливо, прийняти заспо-
кійливе, трав’яні збори або 
антигіпертензивні препара-
ти, а також контролювати 
свій артеріальний тиск, а не 
тільки суб’єктивне самопо-
чуття.

Отто СТОЙКА також ре-
комендує присвятити себе 
в ці дні домашнім справам, 
менше дивитися новин і не 
накручувати себе негатив-
ною інформацією, не злов-
живати алкоголем, сигарета-
ми, не пити на ніч міцного 
чаю і кави. Все це впливає на 
якість сну. А чим міцніший у 
людини сон, тим ліпший її 
фізичний і психічний стан. 

Рекомендації щодо якос-
ті сну надзвичайно важливі 
для дітей. Їхній вечір перед 
сном має проходити у спо-
кої і тиші, ніяких екранів 
– телевізорів, Інтернету чи 
смартфонів проти ночі. Ді-
тей треба вкладати спати на 
годину раніше, щоб мали час 
виспатися. А будити їх треба 
спокійно і в звичайному ре-
жимі розпочинати день.     n

За два тижні – в ніч з 30-го на 31 березня 
– Україна перейде на літній час. Медики 
стверджують, що для того, аби пом’якшити 
для організму цей стрес, треба до нього 
підготуватися.

СПАДЩИНА

Підводні музеї Криму
Три об'єкти в Криму отримають статуси підводних музеїв. 
Одним з них стане античне місто Акра, розташоване в 
Керченській протоці. 

Місто займає площу 40 тисяч квад-
ратних метрів. За словами вчених, воно 
було самодостатнім торговим центром 
Боспорського царства. Імовірно, Акра 

існувала з кінця VI століття до нашої 
ери до початку IV століття нашої ери. 
Причиною загибелі міста стали при-
родні процеси. До наших днів збере-
глися оборонні стіни товщиною в два 
метри і залишки античних будинків.

Також підводними музеями ста-
нуть теплохід «Ленін», який затонув 
неподалік від мису Сарич 1941 року, і 
субмарина «Скат» часів царської Ро-
сії, яку 1919 року затопили біля берегів 
Севастополя. За словами організато-
рів, судна лежать на невеликій глибині 
й туристи зможуть легко до них спус-
титися.                                                        n


