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«Система кадрової роботи
зазнає суттєвих змін»
Незабаром завершується перша фаза проекту
міжародно-технічної допомоги «Інноваційні підходи до
професійного розвитку та зростання персоналу
ДПСУ (ІНКА)». Аби більш детальніше
дізнатися про цей проект, «ПУ» розмовляв
з начальником управління кадрів АДПСУ
стор.
генерал-майором Дмитром ІЩЕНКОМ.
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Від Балтики до Чорного моря
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Нині Західному прикордонному округу прикордонних
військ КДБ СРСР виповнилося б 50 років. Сторінки його
ратного літопису не лише стали славним надбанням
вартових кордону тогочасної держави. Сьогодні
вони є неоціненною спадщиною правоохоронців
українських рубежів, які на правах спадкоємців у нових
історичних умовах примножують кращі традиції своїх
стор.
попередників у зелених кашкетах.
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З прицілом на миротворчість

У селі Віта-Поштова, що під Києвом, спостерігався розгул злочинності: стрілянина,
вибухи, розтрощені машини, напад на VIP-персон та замінування… В одному місці зібралися
терористи, вбивці, наркодилери та просто хулігани. Їх показово локалізували та втихомирили і це
не випадково. По-перше, порушники були навчальні, по-друге, поряд у повній бойовій перебували сотні
українських правоохоронців, у тому числі й прикордонників, та ще фахівці ООН із підтримання правопорядку.
Саме для оонівських критиків презентували, як у нас вміють боротися з криміналітетом. Оцінка закордонних
експертів має вплинути на роль України в миротворчих поліцейських операціях.
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стор.
НА ДОЗВІЛЛІ

ВІДОМЧИЙ КОШТОРИС

Програма телепередач

Інформація про
виконання бюджету за
програмами Державної
прикордонної
служби України
у 2012 році
стор.

на 1–7 квітня
2013 року
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8-11
стор.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,3 млн.
осіб

346

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

44

особи

Вилучено

11 од.
зброї

>

381

од.
боєприпасів

>

1,4 кг

наркотичних речовин

Затримано

876

на
тис. грн.
контрабандних товарів
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n Браслетнагядач

Міністерство внутрішніх
справ готується надягати
електронні браслети на ноги або
руки тих порушників закону, яких
суд поміщає під домашній арешт.
Відтак правоохоронці зможуть
цілодобово за ними стежити.
Варто зазначити, що це стало
можливим внаслідок прийняття
нового КПК. Тому підозрюваних
у нетяжких злочинах,
відправлятимуть вже не в СІЗО,
як раніше, а додому, а щоб не
втекли, на них будуть надягнені
такі браслети. До речі, вони
будуть захищені від самостійного
знімання, пошкодження або
іншого втручання в його роботу та
сигналізувати про спроби особи
здійснити такі дії. Відомство вже
закупило півтисячі цих пристроїв.
Максим МАЛОВ

n Дорожній

рух стане
безпечнішим
Уряд затвердив Державну
цільову програму підвищення
рівня безпеки дорожнього руху.
Вона передбачає реалізацію
низки заходів на період до 2016
року. Реалізація Програми
дасть можливість підвищити
рівень безпеки дорожнього
руху, зменшити кількість
дорожньо-транспортних
пригод та знизити рівень
тяжкості їх наслідків, а також
мінімізувати людські втрати
та фінансові збитки внаслідок
ДТП. Крім того, прийняття
Програми дозволить підвищити
ефективність державної політики
у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, поліпшити стан
вулично-дорожньої мережі за
параметрами безпечності, а також
підвищити рівень дотримання
Правил дорожнього руху його
учасниками.
www.kmu.gov.ua

n У країні

поменшало
курців
Згідно з даними Державної
служби статистики України,
минулого року загальна
поширеність куріння зменшилася
до 21,8%. І що найцікавіше –
до здорового способу життя
повертається переважно молодь.
Загалом у 2008-2012 роках
кількість курців в Україні, за
даними Державної служби
статистики, скоротилася з 10,07
млн. осіб до 8,35 млн. осіб або
на 17% за чотири роки. Це
скорочення вже дає конкретні
результати для здоров’я
населення. Фахівці з Міністерства
охорони здоров’я України
вважають, що така позитивна
тенденція є не що інше, як
результат усіх цілеспрямованих
заходів, що вживалися в Україні
протягом останніх років. Чи не
найважливіше місце в цьому
процесі посідає антиреклама
шкідливої звички. В засобах
масової інформації збільшується
увага до пропаганди здорового
способу життя, впливу куріння не
лише на самих курців, а й на їхніх
оточуючих.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Зарплати бюджетникам будуть зростати
Кабінет Міністрів України розглянув проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо призначення та індексації пенсії». Також
на порядку денному стояло питання підвищення
заробітної платні працівникам бюджетної сфери.
Максим СІБУРОВ

Прем’єр-міністр
Микола
АЗАРОВ повідомив, що законопроектом пропонується удосконалити порядок щорічного
перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення
заробітної плати, з якої призначена (перерахована) пенсія, на
коефіцієнт, який відповідає не
менш як 20% зростання серед-

ньої заробітної плати порівняно з попереднім роком, але не
менше росту інфляції. «Це означатиме суттєве збільшення пенсій, – зазначив очільник уряду.
– Прийняття законопроекту дозволить удосконалити порядок
призначення та індексації пенсій, забезпечити соціальну справедливість: рівні умови індексації пенсій незалежно від закону,
за яким вони призначені».
Глава Кабінету Міністрів поінформував, що реалізація тако-

го механізму, у зв’язку із зростанням середньої заробітної
плати по Україні, з якої сплачено страхові внески, потребує в
2013 році видатків на суму 2 мільярди 141 мільйон гривень, які
передбачені в бюджеті Пенсійного фонду України на 2013 рік.
«Уряд і в подальшому буде
виконувати вимоги Президента із посилення соціального
захисту громадян.», – підкреслив Микола АЗАРОВ.

Під час засідання уряду
також розглядалося питання
чергового підвищення з 1 січня нинішнього року першого тарифного розряду ЄТС.
Відповідно підвищаться всі
посадові оклади працівників
бюджетної сфери. У цілому
підвищення отримають майже
3,5 млн. працівників освіти,
культури, охорони здоров’я,
соціальної сфери та інших
бюджетних галузей. Микола АЗАРОВ звернув особливу
увагу на те, що усі працівники
бюджетної сфери отримають
перерахунок за січень–березень цього року, виходячи
із нових розмірів посадових
окладів.
n

ПОСТАНОВА КМУ

Іменні квитки на залізницю

Починаючи з 6 квітня 2013 року, оформлення проїзних документів на поїздку
залізничним транспортом здійснюватиметься за новими правилами. Зокрема,
із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи,
яка купує квитки. Документ, що посвідчує особу, буде необхідно пред’являти
лише при посадці до потяга.
www.kmu.gov.ua

Дане нововведення врегульовано постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом». При цьому
проїзні документи, придбані до набрання
чинності цієї постанови, у яких не зазначено
іменних даних пасажира (прізвища та імені)
є дійсними, і посадка до потяга здійснюватиметься без пред’явлення документа, який посвідчує особу.
Що стосується оформлення проїзних
документів з використанням мобільного
зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів
самообслуговування тощо прізвище та ім’я
особи, котра здійснюватиме поїздку, зазначатиме особа, яка здійснює оформлення та
оплату проїзного документа.
Щодо проїзних документів, придбаних за
пільговими цінами: порядок продажу проїзних документів залишається незмінним – документ, який підтверджує право на пільговий

проїзд, необхідно пред’являти як при купівлі
квитка, так і при посадці. При посадці в потяг
пасажиру, який має пільговий проїзний документ, необхідно пред’явити сам проїзний
документ (квиток) та документ, що підтверджує право на пільговий проїзд. Інших додаткових документів, які посвідчують особу,
пред’являти не потрібно.
При подорожі з дитиною до 14 років з
собою потрібно мати проїзний документ та
оригінал документа, який підтверджує вік дитини.
На потяги приміського сполучення та
регіональні потяги на проїзних документах
(крім пільгових та безплатних) прізвище та
ім’я особи не зазначаються, і посадка здійснюється без пред’явлення документів, що
посвідчують особу.
Як повідомлялося раніше Міністерством
інфраструктури, іменні квитки вводяться у
зв’язку з поетапним переходом на електрон
ні квитки, через значне зростання Інтернетпродажу проїзних документів та для запобігання випадкам незаконного перепродажу
проїзних документів сторонніми особами. n

АКТУАЛЬНО

Переходимо
на літній час
У ніч з суботи,
30 березня, на
неділю, 31 березня,
переведенням
стрілок годинника
на годину вперед
Україна перейде на
літній час. Перехід
відбуватиметься
у відповідності з
постановою Кабінету
Міністрів о 3:00 за
київським часом.

ДОВІДКА «ПУ»:
Відповідно до нових
правил посадка в потяг здійснюється за пред’явленням
проїзного документа та документа, який посвідчує особу.
А саме:
• паспорт громадянина
України,
• паспорт громадянина
України для виїзду за кордон,
• дипломатичний паспорт
України,
• службовий паспорт України,
• посвідчення особи моряка,
• посвідчення члена екіпажу,
• посвідчення особи на повернення в Україну,
• тимчасове посвідчення
громадянина України,
• посвідчення водія,
• посвідчення особи без
громадянства для виїзду за
кордон,
• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,
• проїзний документ для
виїзду за кордон особи, яку визнано біженцем, та особи, яка
потребує додаткового захисту,
• довідка про звернення за
захистом в Україні,
• посвідка на постійне проживання,
• посвідка на тимчасове
проживання,
• картка мігранта,
• посвідчення біженця,
• проїзний документ біженця,
• паспортний документ іноземця та особи без громадянства.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

Головний проти работоргівлі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
своїм Указом вніс зміни до Положення
про Міністерство соціальної політики
України.
www.president.gov.ua

Відтепер Мінсоцполітики є головним органом
у системі центральних органів виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної
політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального за-

хисту, соціального обслуговування населення, з
питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку
дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.
Міністерство також опікуватиметься питаннями
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків, попередження насильства в сім’ї тощо.
Крім того, воно відповідатиме й за координацію
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми. Зміни до положення мають забезпечити ефективність
і своєчасність надання допомоги постраждалим
особам відповідно до чинного законодавства. n
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МІЖВІДОМЧА СПІВПРАЦЯ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Секрети паспортних експертів

n Пасажир

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Ігоря ПЛЕТЕНЯ

Сьогодні зловмисники непогано обізнані
у сфері захисту паспортних документів і
використовують високотехнологічні методи
їх підробки. Для спільної протидії таким
порушенням до Головного експертнокриміналістичного центру ДПСУ навідалися
колеги з Департаменту Прикордонної поліції
МВС Республіки Молдова.

Передусім гостей ознайомили
з головними принципами системи
управління Держприкордонслужбою,
серцем якої виступає Головний центр
управління службою. Тут молдовські
колеги наочно побачили як відбувається реагування на зміни у обстановці, особливо за екстрених умов. Маючи про відомство уже загальну картину,
делегація приступила до ознайомлення з діяльністю Головного експертнокриміналістичного центру ДПСУ.
Українська сторона також надала можливість партнерам оглянути технічний
арсенал експертно-криміналістичного
центру, що застосовується під час дослідження паспортів.
Начальник Управління експертизи документів Департаменту

поліції МВС Республіки Молдова
полковник Григорій МОГУРЯН запевняє, що принципової різниці у
підходах до роботи з паспортами в
українських та молдовських фахівців немає. Він зауважує, що ефективна робота в цьому напрямі – це
сукупність отриманих знань, практичних навиків, психологічної витримки та певного «чуття», яке й допомагає викрити порушника під час
особистого спілкування. Григорій
Григорович висловив сподівання,
що даний захід стане початком плідної співпраці між провідними фахівцями відомств обох країн у сфері
дослідження проїзних документів і
судової експертизи.
У рамках
візиту
Головному
експертно-криміналістичному
центру ДПСУ передано зразки 12
документів, що засвідчують особу,
введених до використання в Респуб
ліці Молдова.
n

РІЧНИЦЯ

Кому на курорті неспокій
25 березня виповнилося 13 років з дня створення Кримського напряму
Прикордонних військ України, який 2003 року реформовано в АзовоЧорноморське регіональне управління Державної прикордонної служби.
Андрій БАЗАН

Новостворений орган прий
няв під охорону ділянку кордону, протяжність якої становить
в морі 400 миль, а по береговій
смузі без малого 1700 кілометрів. Підконтрольна управлінню площа територіального
моря становить майже 3,8, а виключної морської економічної
зони – понад 39 тисяч квадратних миль.
Обстановка на ділянці відповідальності управління цього
року складається непроста –
складні погодні умови, спроби
браконьєрства в українській
економзоні з боку турецьких рибалок, зростання рівня
пасажиро-транспортного потоку і збільшення кількості випадків порушення прикордонного
режиму та правил перебування у
пунктах пропуску.
У порівнянні із аналогічним
минулорічним періодом із січня 2013-го на 47 та 46 відсотків,
відповідно, пропущено через

кордон більше людей і транспортних засобів. Більш як удвічі збільшилася кількість осіб, не
пропущених через державний
кордон. Виявлено під час незаконного переміщення товарів і
вантажів на суму понад 300 тисяч гривень. Вп’ятеро збільшилася кількість не пропущених в
Україну потенційних нелегальних мігрантів. Сума штрафів за
адмінправопорушення сягнула
понад 350 тисяч гривень.
Діями сил Морської охорони
забезпечено контроль обстановки у виключній морській економзоні, не допущено порушень
законодавства з прикордонних питань у те-

риторіальному морі та внутрішніх водах України.
З метою реагування на
ускладнення обстановки кораблем «Миколаїв» 23 лютого
затримано
в
районі
традиційного промислу біоресурсів турецьку рибопромислову шхуну «Чанак Чалик».
Корабельно-катерним складом
пройдено понад 900 миль, оглянуто 90 суден, затримано 36 суден, стягнуто штрафів на суму
2108 гривень, вилучено 1850
метрів безгосподарних сіток.

Також цього року припинено
діяльність 4 злочинних груп, які
займалися браконьєрською діяльністю та торгівлею людьми.
У період з 18 по 26 березня
регіональне управління підлягало інспекторській перевірці Адміністрацією Держ-
прикордонслужби. За її результатами акцентовано увагу на
наявні позитивні напрацювання, які сприяють належному
виконанню поставлених перед регіональним управлінням
завдань.
n

НАДЗВИЧАЙНІ ОБСТАВИНИ

Валентина ЛАЗАРЧУК

Під час патрулювання наряд виявив високо в горах чергову «партію» шукачів кращої
долі, які потерпали від холоду. Готуючись потрапити до Словаччини, троє громадян Сомалі не врахували погодних умов у високогір’ї
українських Карпат. Занадто легко одягнені
бідолахи збилися зі свого маршруту. І коли

із блатом

Два пакунки з рослинною
речовиною загальною вагою понад
1,3 кг знайшли разом з митниками
прикордонники Харківського
загону в пункті пропуску «Козача
Лопань». Щойно правоохоронці
зайшли в один із вагонів потяга
«Сімферополь–Москва»,
службовий собака відразу вказав
на схованку у міжстельовому
просторі вагона. До переміщення
наркотичної речовини, скоріш
за все, причетний один із
провідників потяга, який цього
разу був не на зміні.

n Неповнолітній
утікач

На ділянці ВПС «Дергачі»
Харківського загону
неповнолітній житель Криму
намагався незаконно залишити
Україну та потрапити в Росію,
де нібито проживає його мати.
Як виявилося пізніше, слова
юнака були нещирими, а істина –
зовсім іншою. У квітні минулого
року його засудили за крадіжку.
За вироком суду він отримав
покарання у вигляді позбавлення
волі терміном на 2 роки умовно.
Хлопчина повинен був з’явитися
для контролю у визначений
правоохоронцями термін,
проте зник. Очевидно юний
порушник намагався утекти від
відповідальності за рубіж. Наразі
затриманого передано міліції.
Олександр МОСКВІН

n Озброєний
до зубів

Уродженець буковинської
землі, повертаючись додому через
«Краковець», добряче подивував
тамтешніх прикордонників
оригінальністю свого багажу.
Обравши для слідування «зелену
смугу руху», українець на своєму
«Фольксфаген Кадді» мав
намір безперешкодно провезти
заборонені речі. Поведінка
водія одразу ж кинулася в очі
досвідченим інспекторам. В
результаті поглибленого огляду
правоохоронці виявили у
схованках авто 11 одиниць зброї
іноземного виробництва, 20
обойм до пістолетів, кобуру до
пістолета «Маузер», пластмасові
шомполи, футляри для зберігання
пістолетів тощо.
Роман СТАХІВ

n «Бурштиновий»

За крайньої необхідності
Лише у попередньому номері ми розповідали про те, як чопські
прикордонники змушені були рятувати нелегальних мігрантів, котрі у
пошуках кращого життя блукали поблизу українсько-словацького кордону.
Тоді один із прибульців все ж помер від переохолодження. Проте навіть
можливість наразитися на такий нещасливий фінал не ламає планів горемандрівників. Днями співробітники того ж самого відділу боролися за
спасіння ще трьох порушників. І для досягнення своєї благородної мети
застосували нестандартний підхід.
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порушник
на них натрапили прикордонники, мандрівники вже були переможені холоднечею
і не могли нікуди йти. Оцінивши ситуацію,
правоохоронці взялися надавати першу допомогу. Проте дуже швидко стало зрозуміло:
усі доступні на місці заходи будуть марними,
необхідна невідкладна евакуація до лікарні.
Утім, до найближчого українського медстаціонару було надто далеко. Тому, зважаючи на свіжу в пам’яті смерть у цих же місцях,
українські прикордонники негайно повідомили про інцидент колег із Словаччини. Ті дали
згоду прийняти до себе порушників безпосередньо на кордоні, оскільки відстань до найближчого словацького госпіталю сягала лише
кілометра, а перевезення до українського лазарету для чужинців стало би згубним. Такий
перетин кордону, здійснений в стані крайньої
необхідності, до речі, дозволяє закон.
n

Бурштин цінується не
лише за своїми лікувальними
властивостями, а й у ювелірній
справі. 37-річний українець був
добре обізнаний у цьому, адже
неспроста приклеїв скотчем на
своє тіло більше 3-х кілограмів
каміння та намагався незаконно
провезти його до Білорусі.
Однак «зелені кашкети» під час
оформлення потяга «Удрицьк –
Барановичі» звернули увагу на
цього пасажира і, як результат,
виявили його оборудку. Вартість
виявленого каміння на «чорному
ринку» може сягати кількох тисяч
доларів. Але офіційну суму оцінки
після проведення експертизи
нададуть митники.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 12, 29 березня 2013 року
ТЕТ-А-ТЕТ

Дмитро ІЩЕНКО:

«Система кадрової
роботи зазнає
суттєвих змін»
Компетентну та фахову людину завжди цінуватимуть
роботодавці. Не дивно, адже професіонали своєї
справи є фундаментом успішної організації. Добре
розуміють це й в українському прикордонному
відомстві. До речі, незабаром завершується перша фаза
проекту міжародно-технічної допомоги «Інноваційні
підходи до професійного розвитку та зростання персоналу Державної
прикордонної служби України (ІНКА)». Аби більш детальніше дізнатися
про всі аспекти цього проекту «ПУ» розмовляв зі співголовою його
керівного комітету, начальником управління кадрів АДПСУ генералмайором Дмитром ІЩЕНКОМ.
Розмовляв Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Дмитре Васильовичу, розкажіть,
будь-ласка, в чому ж основна суть цього
проекту?
– Необхідність удосконалення системи управління людськими ресурсами в
Державній прикордонній службі України
з кожним роком стає все нагальнішою.
За останнє десятиріччя за підтримки держави та міжнародно-технічних проектів
відомство забезпечило себе найновітнішими приладами спостереження та прикордонного контролю, комп’ютерною
технікою та транспортними засобами.
Ми послідовно розвиваємось як сучасний правоохоронний орган європейського типу. Нинішнього року прикордонники перейшли до третього етапу розвитку
Служби, одним з напрямів якого є створення якісного кадрового менеджменту.
Взагалі система кадрової роботи зазнає суттєвих змін, адже відомство відмовилося від строкової служби, перейшло
з п’яти на чотирирівневу систему управління, скоротило управлінську складову,
було реалізовано цілу низку міжнародних
проектів стосовно питань проходження
служби. Логічним продовженням раніше реалізованих заходів став проект
ІНКА. Він запроваджений після кількох
консультацій спільно з представництвом
Міжнародної організації з міграції в
Україні за фінансової підтримки Державного Департаменту США. Причому реалізація цього проекту у відомстві цілком
відповідає базовим положенням Стратегії державної кадрової політики, схваленої минулого року Президентом України
Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Проект, безперечно, сприятиме нам
у створенні такої системи управління
людськими ресурсами та професійної
підготовки, що дає українському прикордоннику умови для його професійного розвитку та кар’єрного зростання,
наслідком чого має стати забезпечення
належного рівня прикордонної безпеки
та комфортних умов для законослухняних осіб, що подорожують через державний кордон. І це все робиться у відповідності до найкращих міжнародних та
європейських практик.
– Ви б могли навести приклад?
– Скажімо, в європейських структурах використовуються різні механізми
для управління та розвитку персоналу.
Для прикладу: такими механізмами є належний компенсаційний пакет – місячна
заробітна платня, премії, пенсія, медичне забезпечення, матеріальна допомога

та забезпечення житлом; регулярний
процес оцінювання персоналу, який базується на чіткій структурі встановлених
критеріїв; забезпечення належних умов
праці (робоче навантаження, планування
змін, можливість харчування та належні
санітарні умови, планування відпусток).
Також у них чітко налагоджені процеси
просування по службі та горизонтального розвитку (ротації), які враховують
як інтереси організації, так і окремого
співробітника тощо. У свою чергу, аби це
реалізовувати в рамках єдиної системи
використовується методика управління
людськими ресурсами на основі компетенцій. За її допомогою поєднуються
стратегічні завдання відомства з інтере
сами окремих службовців і базуються
на систематичному оцінюванні персоналу відповідно до їх компетенцій. Результати такого оцінювання впливають
на прийняття кадрових рішень і заходів
(навчання, перепідготовка, просування
по службі, ротація, звільнення, застосування мотиваційних і дисциплінарних
інструментів тощо). Схожу систему в
рамках проекту ІНКА ми хочемо застосовувати й у нашій Службі.
– Звучить ґрунтовно та фундаментально. Чи можемо наразі вже говорити
про певні досягнення на цьому шляху?
– Звичайно. До речі, нещодавно в
Адміністрації Держприкордонслужби
відбулося засідання Керівного комітету проекту. У заході взяли участь Голова Представництва МОМ в Україні
Манфред ПРОФАЗІ, представники Посольства США та Федеральної поліції
Німеччини у посольстві ФРН в Україні, ОБСЄ, а також европейський і національний експерти проекту. В цілому
захід був присвячений завершенню найближчим часом першої фази проекту,
яка тривала один рік. Ми розпочинали
реалізацію проекту з проведення спів-

бесід з різними посадовими особами
АДПСУ для усвідомлення їхнього бачення завдань стратегічного розвитку
ДПСУ, а також очікувань щодо того, хто
і як має виконувати завдання з охорони
державного кордону, які мають бути навички, знання та ставлення молодшого
персоналу прикордонних підрозділів до
своїх службових обов’язків.
Загалом було визначено декілька
основних напрямів, які ми повинні були
зробити під час першої фази. Зокрема,
визначення відповідних базових компетенцій для молодшого персоналу відділів
прикордонної служби та функціональних компетенцій для інспекторського
складу, розробки методики і документів
для посадових інструкцій, анкет оцінювання, проведення пілотної атестації у
всіх регіонах. Робочий процес регулювався періодичними зустрічами фокусгрупи ДПСУ (начальники відділів кадрів
регіональних управлінь і представники
управління кадрів АДПСУ) та постійним
зворотним зв’язком з центральним апаратом відомства. Ця робота проводилася
з активною та безпосередньою участю
європейського й національного експертів і координацією МОМ. До речі, під
час засідання керівного комітету проекту
Манфред ПРОФАЗІ відзначив, що Держ
прикордонслужба – перше відомство в
Україні, що запроваджує систему управління людськими ресурсами на основі
компетенцій.
– Хотілося все ж таки більш детальніше розібратися. Компетенції – це критерій оцінювання результативності служби
охоронця рубежу?
– Не лише, вони використовуватимуться як інструменти під час добору,
підготовки, перепідготовки та кар’єрного
розвитку персоналу.
Загалом робочою групою проекту
розроблено два набори компетенцій:
базові, що стосуються усього персоналу
ДПСУ (особистісна, професійна поведінка та фізична придатність), та функціональні – стосовно роботи на певній
посаді (наприклад, контроль прикордонного режиму, огляд транспортних засобів
і вантажів, перевірка документів тощо).

Крім того, сформовано шкалу вимірювання профілів компетенцій та їх
індикатори.
Причому зосередження наших
зусиль з цих питань спрямовано здебільшого на молодший персонал –
інспекторів прикордонної служби,
які безпосередньо виконують завдання на кордоні та є основним
кадровим ресурсом ДПСУ. Водночас розробка базових компетенцій є корисною для всіх
співробітників, адже визначає
не лише чіткі вимоги до свого
персоналу, а й враховує його
особистий інтерес.
Інноваційним є те, що
розроблені базові та функціональні компетенції, шкалу
вимірювання імплементовано
у розроблені типові посадові інструкції
інспекторського складу за 4 типами споріднених посад, у залежності від типу діяльності відділів прикордонної служби.
– Цікаво, як це все виглядатиме на
практиці?
– Ми вже провели апробацію оцінювання «компетенцій» у підрозділах кордону всіх регіональних управлінь. Ми хотіли
з’ясувати два питання: чи сприймаються
вони взагалі прикордонниками, а також у
якому обсязі фактична робота молодшого
персоналу та його якості відповідають очікуванням керівництва Служби. Причому
оцінювання проводилося безпосередніми
керівниками інспекторів, які не лише визначали рівень компетенцій своїх підлег
лих, але й надавали рекомендації щодо їх
просування по службі, професійної підготовки та ротації.
Відтак ми охопили 1070 учасників.
Їх розділили відповідно до типу ВПС та
виконуваних ними обов’язків. За результатами апробації оцінювання персоналу
частина інспекторів виявилася такою,
що не дотягує до очікуваного рівня компетенцій, водночас третину учасників
тестувань рекомендовано до підвищення.
– Люди, як правило, недовірливо та насторожі зустрічають зміни, нововведення, реформи… Як сприйняли таке експериментальне оцінювання «зелені кашкети»?
– Методика була схвально прийнята
персоналом, який згідно з отриманими
відгуками вважає, що запропонований
механізм є значним кроком уперед до
об’єктивності, надійності та обґрунтованості оцінювання їхньої діяльності на
посадах. Загалом це сильна система, що
відповідає європейським стандартам і
забезпечує справедливе та зважене оцінювання. Причому критерії оцінки персоналу є досить чіткими і з їх допомогою
можна виявляти сильні та слабкі характеристики прикордонників.
Звичайно, нам є ще над чим працювати, необхідно зробити деякі поправки та розпочати розробку лідерських
компетенцій офіцерів, але загалом за
результатами реалізації першої фази
можна стверджувати, що розроблена методологія є придатною для застосування в
Держприкордонслужбі.
n

У НАДПСУ

Філологи XXI століття
У Національній академії ДПСУ відбулася конференція «Пріоритети
філології ХХІ століття», переможницями якої стали курсанти
факультету іноземних мов Ілона КОЦУР та Наталія ЗАХАРЧУК.
Наталія БЕРЕСТЕЦЬКА

Учасниками зібрання були представники науково-дослідного відділу, керівники
наукових гуртків, самі курсанти й студенти навчального закладу. Виступи молодих нау
ковців, які проводилися виключно англійською мовою, стосувалися актуальних питань перекладознавства, мовознавства, літературознавства та країнознавства. Також у
фокусі інтересів доповідачів опинилися дослідження особливостей охорони держрубежів англомовних країн та питання інтегрованого управління кордонами.
n
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

З прицілом на миротворчість
(Продовження.
Початок на 1-й сторінці)
Олег БОЙКО

Презентація дій українських
правоохоронців у Спеціальному
миротворчому центрі Національної академії внутрішніх справ
(НАВС) була найвидовищнішою
частиною триденного семінару
«Розвиток стратегії міжнародної
миротворчої поліцейської діяльності». У ньому крім українських
правоохоронців взяли участь
високопосадовці поліцейських
відомств близько 50-ти країн євроатлантичного регіону, включно з ЄС, СНД, США та Канади,
а також представники Австралії,
Індонезії, Аргентини та міжнародних організацій.
Як зазначив у своєму коментарі Начальник навчальнонаукового інституту управління НАВС підполковник міліції
Руслан ВОРОБЙОВ, на семінар
та зокрема презентацію покладаються неабиякі сподівання. Миротворчий центр НАВС планує
отримати статус міжнародного
та готувати до поліцейських місій правоохоронців-іноземців.
Для цього розроблено тритижневі курси англійською мовою, на
яких зможуть готувати 50 людей
одночасно. «Ми подали заявку
в штаб-квартиру ООН, – каже
Руслан Анатолійович, – і я бачив
уже сертифіковані миротворчі
центри, наша база і можливості
– не гірші». Він розповів, що в
центрі уже пройшли підготовку
близько 3 тисяч правоохоронців, які служили за кордоном і
ця цифра суттєво збільшиться
у зв’язку з підготовкою українського спецпідрозділу в Ліберію,
де 140 людей будуть щопівроку
проходити ротацію.
Участь держави у поліцейських миротворчих місіях – ознака її міжнародного
авторитету. Її представники допомагають розбудовувати правоохоронну систему в країні перебування. Деякі місії, залежно від
мандату, навіть отримують повноваження виконавчої влади.
І, як сказав Руслан ВОРОБЙОВ,
– ми сподіваємося, що після
нинішньої презентації, присутність України в миротворчих місіях значно розшириться.

Організатори
постаралися
на славу, щоб справити на іноземних гостей якнайкраще враження. Візитерам з ООН продемонстрували матеріальну базу та
можливості миротворчого центру. Їх провели через навчальні
класи, показали стадіон, спортивну залу, наглядно ознайомили
з побутовими умовами курсантів.
Плац НАВС цього дня перетворився на виставку досягнень
правоохоронної системи, яка ділилася на дві частини: статичну
та динамічну. Здавалося, що ця
«виставка» зібрала усі можливі
девайси для боротьби з криміналом. Тут можна було побачити:
від службових собак до роботів,
від гумових кийків до найсучасніших гвинтівок, від коней до автолабораторій.
Свій чималий внесок у демонстрацію
правоохоронних
можливостей внесли і прикордонники, яким теж було чим похвалитися на весь світ. На огляд
оонівців охоронці держрубежів
України виставили озброєння,
техніку, засоби зв’язку та прикордонного контролю. Більш
того – на плацу міліцейської
академії «припаркувався» навіть
катер Морської охорони. Крім
нього із прикордонного транспорту учасники заходу могли

побачити квадрацикл, снігоход,
позашляховики, а також автомобілі, нашпиговані апаратурою
як маршрутка пасажирами в годину пік, серед них – мобільний
тепловізійний комплекс, мобільний комплекс прикордонного
контролю, комунікаційні апаратні тощо.
Іноземні гості з цікавістю
оглядали прикордонну експозицію, знайомилися з призначеннями та функціями того чи іншо-

го приладу. І невідомо, чи знають
закордонні візитери де Керч, а
де Чоп, але те, що автомобіль з
відповідним обладнанням без
проблем поєднує у відеоконференцію учасників з різних сторін
однієї з найбільших країн Європи, не могло не вразити.
Після статичної частини презентації плац НАВС скоріше нагадував знімальний майданчик
для голлівудського блокбастера.
Тут, як казав класик: усе змішалось – люди й коні…, але людьми і кіньми дійство на плацу не
обмежувалося. Під «перехресним вогнем» фото та відеокамер журналістів ревіли сирени,
диміли шини, стрекотали автомати, здригали повітря потужні
вибухові пакети… Але про все по
черзі.

теж у супроводі спецпідрозділу
ДАІ. За законами жанру – на
авто, яке супроводжується, нападають. Згодом спроба вкоротити
віку VIP-персонам, якими опікуються бодігарди спецпідрозділу
«Титан». Правоохоронці вміло
відбивають напади, демонструю
чи при цьому відмінну злагодженість та виучку володіння зброєю й кермом. Їхні автомобілі на
швидкості маневрують практично бампер в бампер на межі зіткнення, але ситуація під контролем…
Коли «кілерів» затримано, на
плацу починаються масові заворушення. Мітингувальників
більшає, вони стають все агресивнішими. Дебошири озброєні
дрючками починають трощити
вазівську п’ятірку, яка з автомо-

На плацу з’явилася група
вершників. Злагоджено рухаючись, рота кінної міліції перешиковувалася то в колону, то
клином, то створювала кола. З
динаміків лунав голос коментатора, якому вторив англійський
переклад: «клин використовується для розділення натовпу…»,
«колами блокуються найактивніші учасники заворушення…».
Тільки-но коні покинули
плац, як на нього вискочив кор-

біля перетворюється на розчавлену бляшанку. Це лише підбадьорює уже півтисячний натовп.
За масштабністю і видовищністю це дійство безперечно стало
кульмінаційним. З агресивної
юрби лунають вибухи, у правоохоронців летять різні предмети.
Шлях дебоширам щитами перекривають люди в чорному одязі
з написом «police». Мітингувальників заспокоюють вказівками з
гучномовця, з натовпу по одному
висмикують найбільш агресивних дебоширів. Навчальних порушників, які хвиля за хвилею
намагалися прорвати кордони,
методично й послідовно локалізовують.
Інцидент на цьому не вичерпується. На місці демонстрації
виявляють підозрілий предмет,
з приєднаним «мобільником».
Саморобна бомба з дистанційним керуванням – виникають

підозри. Вибухотехніки ставлять
глушилку, яка блокує сигнал на
телефон. Предмет просвічують
рентгеном. «Флюрографія» діагностує у пацієнта вибухову начинку, і до справи береться робот
в тандемі з людиною в бронекостюмі. Незабаром бомба поміщається в контейнер, де нейтралізується.
З
розмінованого
плацу
оонівські глядачі перемістилися на наступний майданчик, де
свої вміння вже демонстрували
прикордонники. Контрольний
пост від мобільного загону затримує авто, у якому службовий
собака знаходить наркотики.
Водій-наркокур’єр намагається
втекти… переслідування… затримання…
документування.
Усе швидко, злагоджено, красиво. Як результат, за презентацію іноземні гості нагороджують охоронців рубежу гучними
оплесками.
Загалом презентація правоохоронного потенціалу України пройшла на високому рівні,
мобільний прикордонний загін,
спецпідрозділи Беркут, Сокіл,
Грифон, Титан, Омега та інші
відмінно показали на що здатні.
Загалом гості з ООН виказували
лише позитивні відгуки, що про
презентацію, що про умови для
проживання й навчання курсантів. Загалом і гостям, і організаторам поталанило влучити чи не в
найвесняніший день березня, бо
вже за добу українську столицю
рясно засипало снігом. Залишається сподіватися, що на цьому
везіння не закінчилося, і в подальшому наша країна отримуватиме бонуси від цієї презентації
на світовій миротворчій арені. Та
й загалом надійно утвердиться у
статусі країни, де вміють захищати закон.
n
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ІСТОРІЯ ЧЗПО

Член Політбюро ЦК КПРС, Перший секретар
ЦК КП України Петро Шелест прикріплює
Орден Червоного Прапора до Стягу округу. Київ, 1969 рік.

Від Балтики
до Чорного моря
Нині Західному прикордонному округу прикордонних військ КДБ СРСР виповнилося
б 50 років. Сторінки його ратного літопису не лише стали славним надбанням
вартових кордону тогочасної держави. Сьогодні вони є неоціненною спадщиною
правоохоронців українських рубежів, які на правах спадкоємців у нових історичних
умовах примножують кращі традиції своїх попередників у зелених кашкетах.
Василь КЛИМЕНКО

Створення округу мало і свій,
образно кажучи, переддень. Його
літочислення було прийнято рахувати з лютого 1924 року, коли
встановлювалася нова оргструктура прикордонних військ: застава, комендатура, загін, округ. Але
створений тоді Західний прикордонний округ став основою лише
для Білоруського округу. Зокрема, у повоєнний час для охорони
і захисту західних рубежів країни
тодішнє керівництво Радянського Союзу сформувало: Український, Білоруський, Литовський,
Чорноморський,
Прикарпатський, пізніше Закарпатський,
Південно-Західний і Молдавський прикордонні округи. Згодом інфраструктура головного
відомства військ зелених кашкетів зазнає нових змін. 17 жовтня
1949 року їх із МВС передають
Міністерству державної безпеки СРСР. Та у березні 1953 року
два міністерства – МДБ і МВС
– об’єднуються, і прикордонники знову повертаються у Міністерство внутрішніх справ СРСР.
І тільки за постановою Уряду від
28 березня 1957 року охорона державного кордону передавалася у
відання Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР.
Між іншим, включно до 1963 року
існуючими на той час на теренах
України Закарпатським, Прикарпатським, Південно-Західним
та Українським Прикордонними
округами командували добре відомі воєначальники – генераллейтенанти Анатолій Нікіфоров,
Ілля Дьомшин, Микола Малишев, Микола Зубарєв і Герой Радянського Союзу генерал-майор
Кузьма Гребенник.
Реорганізаційне укрупнення
з метою концентрації сил і засобів, задіяних для охорони західних рубежів країни, вимагало
змін у самій структурі управління військами. І як наслідок, з
1 квітня 1963 року новоутворений
Західний прикордонний округ
прийняв під охорону ділянку

державного кордону від Балтики
до Чорного моря. Вона простягнулася по периметру від Калінінградської області, охопивши
частково територію Литви, вздовж
Білорусії, Молдавії, України і до
Керчі на Чорному морі. Першим
начальником військ округу було
призначено генерал-лейтенанта
Іванова Бориса Олексійовича.
Нагороджений трьома орденами
Червоного Прапора, трьома орденами Червоної Зірки, медаллю «За
бойові заслуги» та іншими високими державними відзнаками, він був
не лише досвідченим керівникоморганізатором, але й міг почути
кожного зі своїх співрозмовників,
а також зрозуміти незалежно від
їхніх посад і військових звань. Образно кажучи, генерал-лейтенант
знав, кому і як треба допомогти, а
з кого і по-командирськи спитати.
То ж усі підлеглі, особливо молоді
офіцери, брали з нього приклад,
зразковою службою намагалися завоювати повагу начальника
військ округу.
На початку 70-их років широким фронтом розгорнулася ідеологічна війна проти СРСР. Його
противники, колишні союзники
по антигітлерівській коаліції,
тепер у своїх офіційних заявах
відкрито заявляли: «Ми маємо
вести війну ідей саме у таборі ворога, адже добратися до росіян
набагато важче, ніж добратися
до Місяця». Зробивши ставку на
«битву за уми», недруги СРСР
шляхом внутрішнього проникнення намагалися вплинути на
людей по той бік «залізної завіси». Що тільки не намагалися
провезти через кордон комівоя
жери «психологічної війни».
Першими надійний заслін на
їхньому шляху поставили воїни у
зелених кашкетах Західного прикордонного округу, враховуючи
географічне розташування його
ділянки, штормовим валом накочувалася «антирадянщина». Так,
охороняючи кордон воїни округу
стали одночасно й бійцями ідеологічного фронту.
Із своїм завданням вони
справлялися успішно. Підтвердженням цьому можуть слугувати

лише два приклади із служби «зелених кашкетів» за 1965 рік. На
початку квітня до причалу одного з південних портів прибув іноземний пароплав. У доглядовій
залі офіцер звернув увагу на туриста із зовні вишуканою невеликою коробкою в руці.
– Що там у вас? – запитав
прикордонник.
– Нічого цікавого, хочу відвідати ваше кафе, а це домашнє
печиво, – ламаною російською
мовою відповів іноземець.
Він сам відкрив коробку:
– Прошу, пригощайтеся…
Довелося взяти одне печиво.
У туриста аж руки затряслися – не
очікував він такого. Коли офіцер
розламав пахуче печиво, у ньому
заблискотіла золота монета. Всього у коробці було знайдено 258 золотих монет вагою 2 кілограми
193 грами. А в її подвійному дні
ще майже сто листівок – антирадянських прокламацій.
У листопаді цього року уже відзначилися воїни-контролери КПП
«Чоп». У добре замаскованих тайниках мікроавтобуса двох іноземців молодший сержант Михайло
Єркін виявив 1087 книг і 8000 листівок антирадянського змісту.
Особливою відмінністю у
всій службово-бойовій діяльності
військ округу було те, що питанням
охорони державного кордону приділялася постійна увага як з боку
керівництва Прикордонних військ
СРСР, ЦК КПРС, так і Центральними Комітетами Компартій України, Білорусії, Молдавії та Литви,
партійних і місцевих органів прикордонних областей, районів і
населених пунктів… Представники вищих партійних органів, як і
влади на місцях, бували частими
й бажаними гостями на кордоні.
Добре знаючи нагальні проблеми
«зелених кашкетів», вони надавали
їм всебічну підтримку.
У 1968–1969 рр. штатна
чисельність Західного округу
збільшилася на дві тисячі військовослужбовців. За цих два
роки вартові кордону отримали
сімсот автомобілів та іншу техніку. Усі застави, що охороняли
кордон на напрямку ймовірного

руху порушників, були оснащені радіолокаційними станціями
та приладами нічного бачення.
Відбувалися зміни на краще і в
прикордонних авіаторів – вони
перейшли на нову техніку – літаки АН-24 і АН-26 та гелікоптери
МІ-8 і МІ-24, що значно підвищило мобільність і ефективність
їхньої служби, внесло корективи
в організацію охорони як морської, так і сухопутної ділянок
кордону.
Окрім
удосконалення
інженерно-технічного забезпечення, професійного вишколу,
пильності та високої дисципліни і поліпшення побутових умов
«зелених кашкетів» на одному з
перших місць, як завжди, стоя
ло завдання всебічно зміцнювати дружбу і взаємодію у службі з
прикордонниками сусідніх соціалістичних країн Польщі, Угорщини, Чехословаччини та Румунії. Ці питання знаходилися під
неослабним контролем командування округу і Військової ради.
Останні у прикордонних військах
були створені Постановою ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3
жовтня 1963 року. Саме в цей час в
окрузі розгорнулася велика робота з пошуку матеріалів про бойову
історію захисників кордону. Подвиги багатьох прикордонників у
роки війни з фашистами отримали високу оцінку і визнання народу. Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 6 травня 1965 року
звання Героя Радянського Союзу
було присвоєно прикордонникам
– Андрію Кіжеватову, Віктору
Усову, 8 травня 1965 року – Федору Моріну, Василю Петрову,
Герасиму Рубцову та Івану Середі.
Так, когорта Героїв – Василя Утіна, Івана Голубця, Олексія Лопатіна та інших поповнилася новою
плеядою імен, назавжди увінчаних славою в строю охоронців
державного рубежу. І якщо раніше на західному кордоні нараховувалися одиниці іменних застав,
то 1968 року їх уже стало двадцять
сім. І були вони взірцем для всіх –
у таких підрозділах служили тільки кращі з кращих.
Зростаючі економічні та інші
зв’язки СРСР із зарубіжними
країнами у кілька разів збільшили
потік людей і транспортних засобів через кордон. У зв’язку з цим
відбувається реорганізація окружних КПП – багато з них виводяться зі складу прикордонних загонів
і переформовуються у самостійні
частини – ОКПП «Ізмаїл», «Чоп»,
«Одеса», «Мостиська» та інші.
Одночасно ведеться напружена
робота з розбудови нових прикордонних містечок та облаштування
будівель старих застав. Та чи не
найбільш характерною ознакою
службової діяльності «зелених
кашкетів» на той час стало практичне утвердження гасла «Кордон
охороняє весь народ». Місцеве
населення – члени ДНД (добровільних народних дружин) та учні
шкіл – члени гуртків юних друзів
прикордонників – стали надійними помічниками охоронців кордону, або як їх називали «бійцями
другої лінії». Як і помічники із
прикордонних районів – місцеві
жителі – щиро очікуваними на
заставах, кораблях, у підрозділах
КПП були шефи – представники творчих спілок письменників,
артистів, музикантів, що сприяло
військово-патріотичному та естетичному вихованню особового
складу.

Незабутньою подією для
охоронців західних рубежів став
Указ Президії Верховної Ради
СРСР від 27 травня 1968 року,
яким Західний прикордонний
округ нагороджувався орденом
Червоного Прапора. 4 листопада 1969 року в столиці України
відбулося його урочисте вручення.
…Минали роки. За цей час
під командуванням досвідчених
керівників-організаторів
прикордонної служби – начальників військ округу генераллейтенантів Миколи Лавриненка,
Іллі Калиниченка, Володимира
Стуса було зроблено надзвичайно
багато для його подальшої розбудови, удосконалення форм і
методів охорони кордону. На його
теренах і за межами прикордоння
заслуженою шаною користувалися імена прикордонних генералів
– Володимира Гребенника, Василя Козлова, Героя Радянського
Союзу Юрія Бабанського, Івана
Сагайдака, Анатолія Макарова,
Олександра Артьомова, Олександра Романенка, офіцерів – Героїв
Радянського Союзу Володимира
Хомрача, Миколи Іванова. Добре
знаними були також імена Володимира Шевколовича, Павла
Шишоліна, Павла Козацького,
батька і сина Закурдаєвих, слідопита Олександра Смоліна, «грози
контрабандистів» Варлама Кублашвілі та багатьох інших.
Мужність і самовідданість
військовому обов’язку продемонстрували воїни округу і в неоголошеній афганській війні. Одному із
них – сержанту Віктору Капшуку
– нині полковнику запасу – було
присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Цієї найвищої нагороди удостоїли посмертно і майора Олександра Богданова. Іменем
ще одного з героїв – майора Сергія
Махліновського – згодом буде названа застава, де він служив.
Напружена
суспільно-полі
тична обстановка в СРСР невмолимо наближала день 24 серпня
1991 року – проголошення незалежної суверенної держави Україна. Станом на початок 1991 року
Червонопрапорний
Західний
округ, який вже очолював генераллейтенант Валерій Губенко, охороняв 3999,8 км державного кордону, із них 2965 км – безпосередньо
на території України. До складу
округу входило 6 прикордонних загонів, які об’єднували 125
прикордонних застав; 6 окремих
контрольно-пропускних пунктів,
56 відділень КПП, 2 окремі бригади сторожових кораблів. Чисельність особового складу становила
16799 людей, серед яких 2156 були
офіцери, 3154 – прапорщики та
мічмани.
4 листопада 1991 року новоутворена молода держава Україна
створює свої власні Прикордонні війська під командуванням
генерал-полковника Валерія Губенка, адже перед цим – 30 серпня – Указом Президії Верховної
Ради УРСР усі військові формування прикордонного округу,
дислоковані на території України, перейшли у її підпорядкування. Нині нове покоління правоохоронців у зелених кашкетах
достойно примножує славні традиції своїх попередників.
n
Р.S. Автор висловлює щиру
вдячність працівникам Центрального музею ДПСУ за допомогу, надану при підготовці цього
матеріалу.
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Інформація про виконання бюджету
за програмами Державної прикордонної
служби України у 2012 році
І. 5341010
Керівництво та управління у сфері охорони державного
кордону України
Обсяг бюджетного призначення – 58 млн. 757,0 тис.
гривень.
Виконання цієї бюджетної програми забезпечує реалізацію державної прикордонної політики на державному
кордоні України та здійснення ефективного управління у
сфері охорони державного кордону.
Структура касових видатків на її виконання становила:
на видатки з оплати праці та нарахування на фонд
оплати праці – 56 млн. 830,0 тис. гривень;
на адміністративно-господарські видатки – 334,3 тис.
гривень;
на відрядження та підйомну допомогу особового складу – 1 млн. 590,4 тис. гривень.
Зазначені видатки було профінансовано з державного
бюджету в повному обсязі.
Це дало змогу:
забезпечити належний рівень керівництва регіональними управліннями та органами Державної прикордонної
служби України;
удосконалити взаємодію з центральними органами
виконавчої влади, які здійснюють свою діяльність на кордоні, вжити спільних заходів щодо підтримання належного
правопорядку та забезпечення законності на кордоні відповідно до Конституції України і чинного законодавства;
забезпечити організацію ефективного нормативноправового забезпечення діяльності органів охорони державного кордону в сучасних умовах, подальше удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності.
ІІ. 5341030
Матеріально-технічне забезпечення та утримання особового
складу Державної прикордонної служби України
Обсяг бюджетного призначення – 2 млрд. 193 млн.
282,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 2 млрд.
81 млн. 543,4 тис. грн., зі спеціального фонду – 111 млн.
738,6 тис. гривень.
Зазначені видатки було профінансовано із загального
фонду державного бюджету на суму 2 млрд. 54 млн. 884,0
тис. грн., виконання спеціального фонду державного бюджету становило 105 млн. 472,0 тис. гривень.
Результатом виконання цієї бюджетної програми є
всебічне забезпечення військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України належними видами грошового забезпечення і заробітної плати,
матеріального забезпечення та поліпшення соціальнопобутових умов несення служби. Також забезпечення
матеріально-технічними засобами дозволило виконати
поставлені на Держприкордонслужбу завдання щодо охорони державного кордону.
Структура касових видатків на виконання програми
становила:
забезпечення особового складу належними видами довольства у грошовій формі – 1 млрд. 679 млн. 462,4 тис.
гривень;
забезпечення особового складу продуктами харчування – 76 млн. 239,0 тис. гривень;
забезпечення особового складу речовим майном – 77
млн. 746,2 тис. гривень;
забезпечення підрозділів охорони державного кордону
паливно-мастильними матеріалами – 27 млн. 648,4 тис.
гривень;
забезпечення особового складу комунальними послугами та енергоносіями – 104 млн. 971,4 тис. гривень;
придбання, утримання військової та іншої спеціальної
техніки, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення – 78 млн. 139,8 тис. гривень;
забезпечення послугами зв’язку – 24 млн. 61,6 тис. гривень;
інші послуги та інші видатки на забезпечення потреб
органів і підрозділів – 75 млн. 744,7 тис. гривень;
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
– 1,0 млн. гривень;
придбання обладнання і предметів довгострокового
користування – 15 млн. 342,5 тис. гривень.
Результатом виконання цієї бюджетної програми є
удосконалення оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за рахунок всебічного
матеріально-технічного забезпечення з метою недоторканності державного кордону України та охорони її виключної (морської) економічної зони.

Це дало змогу здійснити:
виплату грошового забезпечення і заробітної плати
особовому складу на рівні встановлених норм;
належне забезпечення особового складу всіма видами
матеріального забезпечення;
подальше поліпшення соціально-побутових умов несення служби;
підтримання морально-психологічного стану, правопорядку і військової дисципліни, зосередження зусиль на
запобіганні негативним явищам, створенні здорового клімату у військових колективах;
підтримання на належному рівні тилового і технічного
забезпечення оперативно-службової діяльності;
забезпечити виконання основних завдань, визначених
Державній прикордонній службі України на 2012 рік (недоторканність державного кордону України);
забезпечити наявну спеціальну техніку паливномастильними матеріалами;
забезпечити утримання і ремонт наявної автомобільної
техніки, авіаційної техніки, корабельно-катерного складу
Морської охорони та іншої техніки і обладнання, які застосовуються в охороні державного кордону.
ІІІ. 5341060
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною
академією Державної прикордонної служби України
Обсяг бюджетного призначення – 103 млн. 966,4 тис.
грн., у тому числі із загального фонду – 97 млн. 573,6 тис.
грн., зі спеціального фонду – 6 млн. 392,8 тис. гривень.
Виконання цієї бюджетної програми спрямоване на
забезпечення потреби Державної прикордонної служби України в офіцерах-прикордонниках тактичного,
оперативно-тактичного рівня підготовки і підвищення
кваліфікації з метою розв’язання проблеми всебічного
кадрового забезпечення служби та технічного переоснащення вищого навчального закладу.
Зазначені видатки профінансовано із загального фонду державного бюджету в повному обсязі, виконання
спеціального фонду державного бюджету становило 6 млн.
232,6 тис. гривень.
Це дало змогу забезпечити:
на належному рівні особовий склад Національної академії Державної прикордонної служби України грошовим
забезпеченням і заробітною платою;
подальше зміцнення кадрового потенціалу;
якісне проведення навчального процесу;
потребу Державної прикордонної служби України в
офіцерах тактичного та оперативно-тактичного рівня;
потребу Державної прикордонної служби України у
підвищенні кваліфікації її персоналу;
технічне переоснащення кафедр Національної академії
Державної прикордонної служби України.
ІV. 5341070
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
Державної прикордонної служби України
Обсяг бюджетного призначення становив – 75 млн.
519,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 70,0 млн.
грн., зі спеціального фонду – 5 млн. 519,0 тис. гривень.
За рахунок виконання бюджетної програми здійснюється забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їхніх сімей.
Структура видатків на її виконання становить лише видатки на будівництво, придбання та реконструкцію житла, у
тому числі на проведення проектно-вишукувальних робіт.
Зазначені видатки профінансовано із загального фонду
державного бюджету на суму 64 млн. 558,1 тис. грн., виконання спеціального фонду державного бюджету становило
5 млн. 519,0 тис. гривень.
Це дало змогу забезпечити:
продовження виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних
органів та членів їхніх сімей;
придбання житла за пайовою участю;
реконструкцію під службове житло.
V. 5341100
Облаштування та реконструкція державного кордону
Обсяг бюджетного призначення становив 311 млн.
947,8 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 131 млн.

453,7 тис. грн., зі спеціального фонду – 180 млн. 494,1 тис.
гривень.
Зазначені видатки було профінансовано із загального
фонду державного бюджету на суму 87 млн. 602,6 тис. грн.,
виконання спеціального фонду державного бюджету становило 180 млн. 494,1 тис. гривень.
Весь обсяг асигнувань, передбачений у 2012 році за
цією бюджетною програмою, було спрямовано на виконання Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року, а саме на:
проведення демаркації державного кордону;
розбудову прикордонної інфраструктури та технічне
оснащення державного кордону за межами пунктів пропуску;
технічне оснащення пунктів пропуску;
створення та впровадження автоматизованої інформаційної системи перетинання державного кордону України
і банку даних міжвідомчого користування;
розвиток системи захисту інтересів України в її виключній (морській) економічній зоні та охорони державного кордону на морських і річкових ділянках;
розвиток та модернізацію авіації Державної прикордонної служби України.
VІ. 5341800
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів
Державної прикордонної служби України
Обсяг бюджетного призначення – 42 млн. 677,1 тис.
грн., у тому числі із загального фонду – 40,0 млн. грн., зі
спеціального фонду – 2 млн. 677,1 тис. гривень.
Зазначені видатки профінансовано із загального фонду
державного бюджету на суму 35 млн. 962,9 тис. грн., виконання спеціального фонду державного бюджету становило
2 млн. 515,1 тис. гривень.
Структура видатків на виконання цієї бюджетної
програми становить видатки на здійснення проектновишукувальних робіт, будівництво (придбання), реконструкцію і капітальний ремонт будівель і споруд, адміністративних будівель, об’єктів соціально-культурного і
побутового призначення органів охорони державного кордону і забезпечення.
Це дало змогу забезпечити спрямування коштів на:
будівництво (придбання) будівель і споруд для розміщення підрозділів охорони державного кордону та будівель
і споруд органів забезпечення, адміністративних будівель,
об’єктів соціально-культурного, побутового призначення та оздоровчих закладів (у т.ч. виконання проектновишукувальних робіт);
проведення капітального ремонту будівель і споруд підрозділів охорони державного кордону та будівель і споруд
органів забезпечення, адміністративних будівель, об’єктів
соціально-культурного, побутового призначення (у т.ч.
виконання проектно-вишукувальних робіт);
реконструкцію будівель і споруд підрозділів охорони
державного кордону та будівель і споруд органів забезпечення, адміністративних будівель, об’єктів соціальнокультурного, побутового призначення (у т.ч. виконання
проектно-вишукувальних робіт).
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11:40 «НЕ МОЖЕ БУТИ»

13:20 «СКАРБ НАЦІЇ»

23:35 «ДІАМАНТОВИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»

01:15 «ТІ, ЩО СПЛЯТЬ»

1+1

ICTV

УКРАЇНА

УКРАЇНА

Ви кажете: «Не може бути!». І
ми говоримо: «Звичайно, не
може!». І все-таки це було. Три
веселі комедійні новели Леоніда Гайдая про провінційне
життя країни 20-30-х років
ХХ сторіччя.

Сучасні мисливці за скарбами на
чолі з Беном Франкліном Гейтсом дізнаються старовинну легенду про скарб. Але, крім розгадування витонченої головоломки, їм доведеться боротися
з любителями легкої наживи ...

Майлзу Логану вдалося викрасти
зі схованки алмаз. Але поліція
з'явилася несподівано швидко. І
все ж Логан встиг заховати
скарб. Вийшовши з в'язниці,
Майлз відразу ж вирушив за дорогоцінним каменем...

У шістдесяті роки нью-йоркський
квартал «Пекельна кухня» був
місцем, де правили священики і
мафіозі. Тут зростали четверо
друзів, безтурботне дитинство
яких перервалося витівкою, що
обернулася страшною бідою...

ПЕРШИЙ
06.05 Х/ф «Управа»
07.00, 08.00 Новини
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 «Винокурський
соловей»

09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05 Концерт В. Крищенка
«Десять заповiдей»

12.10 Енергоблок
12.15, 15.30, 19.05, 21.25,
03.30, 05.50 Дiловий
свiт
Хай щастить
Право на захист
Темний силует
Концерт Г. Гаркуші
Вiкно в Америку

12.20
12.40
13.00
13.10
14.40
15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15 Euronews
15.35 Життя на рiвних
16.00 Х/ф «Крах iнженера

Гарiна»
18.45 Свiт спорту
18.55 Агро-News
19.25 Сiльрада
19.45 Про життя
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.35 Вiра. Надiя. Любов
22.30 Книга.ua
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 Кiно в деталях
00.40 Вiд першої особи
01.45 Про головне
02.30 ТелеАкадемiя
04.00 Караоке для дорослих

ІНТЕР
05.30 М/ф «Шрек»
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 Новорiчний вечiр

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

з М. Галкiним
i М. Басковим
Новини
Т/с «Найкрасивiша»
Чекай на мене
Новини
Вечiрнiй
квартал
Подробицi
Т/с «Iдеальний
шлюб»
Т/с «Випереджаючи
пострiл»
Т/с «Вулиця
рiзника»
Подробицi
Д/с «Магiя
океанiв»
Д/ф «Фатальне
кохання»

11.40
13.40
14.45
15.45

12.25
12.45
16.15
18.00
18.05
20.00
20.30
22.40
00.50
02.45
03.15
04.00

16.45
17.10
19.30
20.15
21.10
22.10
23.20
23.40
00.05
01.05

02.35
03.25
04.10

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Х/ф «Не може бути»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
Грошi
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Х/ф «Двадцать
дев'ять i все ще
незаймана»
Грошi
Сiмейнi мелодрами-3
Х/ф «Не може бути»

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей

СТБ
05.35 Чужi помилки.

05.20 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.35 Т/с «Таксi»

06.20
08.05

06.55 Т/с «Леся+Рома»

09.45

07.35 Дiловi факти

11.45
13.35
16.00
18.00
18.20

07.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Т/с «Пiд зливою куль»
12.45 Факти. День

19.50

Вбивство на
маскарадi
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Iдеальна
дружина»
Один за всiх
Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мати-й-мачуха»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Вузький мiст»

13.00 Т/с «Пiд зливою куль» 20.55
22.00
13.20 Х/ф «Скарб нацiї»
22.25
16.00 Х/ф «Скарб нацiї-2.
23.20
00.15
Книга таємниць»
01.10
18.45 Факти. Вечiр
Молода пара –

мистецтвознавець Ліля і колись
відомий актор
Анатолій – повертаються на
батьківщину з
Америки. Ліля з
сином швидко
освоюються і
благополучно
пристосовуються
до ритму московського життя, а от Анатолію
це вдається не
відразу.

19.25 Надзвичайнi
новини

20.10 Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
22.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

23.25 Свобода слова
01.25 Надзвичайнi
новини

02.20 Про-Ziкаве.ua
03.30 Свобода слова

02.55 Найкраще на ТБ
03.00 Нiчний ефiр

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

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.30
13.15
13.20
14.20
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.55
00.15
01.10
01.55
02.40
02.45

шокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Качинi iсторiї»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Ревiзор-2
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Веронiка Марс-3»
Т/с «Еврика»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

НТН
06.00 Легенди карного

УКРАЇНА
06.00, 05.25 Т/с «Дорожнiй

06.30 Х/ф «Дай менi

07.00, 17.00, 19.00, 03.40

розшуку

патруль-3»

вiдповiдь»

08.05 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.40 Т/с «Зрадник»
14.20 Т/с «Бригада»
19.00, 23.45, 01.45, 03.55
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»

21.45 Т/с «Кримiналiсти.
22.45
00.15
02.15
04.25

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Маямi-9»
Х/ф «Експеримент
«Карнозавр»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Речовий доказ

ТЕТ
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
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00, 19.55 Одна за всiх
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45 Даєш, молодь!
18.15 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.20 Богиня. Нова колекцiя
20.20 Т/с «Любить – не
любить»
21.00 Вiталька-2
22.20 Кiт.Фактор
23.00 Дурнів+1
23.25 МосГорСміх

Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00 Т/с «Багаття на снiгу»
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.35 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Справжнi»
21.50 Х/ф «Еван
Всемогутнiй»

23.35 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський»

01.15 Х/ф «Ті, що сплять»
ФУТБОЛ
08.15 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» –
«Валенсiя»
10.20, 13.05, 15.30, 17.50,
00.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
10.35, 20.00 Конкурс
коментаторiв
11.05 Чемпiонат Iспанiї.
«Сельта» –
«Барселона»
15.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Сарагоса» – «Реал»
18.05, 00.45, 04.15
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
19.10, 03.35 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
20.30, 01.45 Європейський
вікенд
21.55 Чемпiонат Англiї.
«Фулхем» – КПР
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05:40 «ПЕРЕД СВІТАНКОМ»

11:50 «ПРИВАТНА СПРАВА МАЙОРА БАРАНОВА»

ICTV

ICTV

Початок війни. Лейтенант НКВС
супроводжує в тил групу політв'язнів і простих кримінальників. Ешелон потрапляє під обстріл. Живими залишаються
троє: лейтенант, «злодій в законі» та репресований генерал...

Майора Баранова за зайве завзяття усунено від служби. Він
перебивається дрібними підробітками. Раптом йому пропонують взяти участь в операції з
викриття небезпечного злочинця...

Фільм фокусується на долі
чоловіка, дружина якого стає
жертвою жорстокого злочину.
Не бажаючи залишати все як
є, він вирішує звернутися в
таємну організацію месників...

Едріен Вілліс приїжджає на вікенд у містечко на березі моря,
в Північній Кароліні, і зупиняється в готелі друга. Тут вона сподівається сховатися від сімейних
негараздів і знайти спокій, а
знаходить нове кохання...

ІНТЕР

06.05 Х/ф «Управа»
07.00, 08.00, 12.35, 03.30

05.15 Т/с «Випереджаючи

Новини
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «М. Державiн.
Менi все ще смiшно»

09.05, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня

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

12.50, 15.40, 18.55, 21.10,
05.50 Дiловий свiт
12.55 Українська пiсня
13.25 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною

13.50 Х/ф «Приватна
особа». 1 с.

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини
Euronews
Наука
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Крах iнженера
Гарiна»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
19.45 Про життя
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 Х/ф «Ключi вiд
безоднi»
00.40 Вiд першої особи
02.30 ТелеАкадемiя
03.45 Фольк-music
15.15
15.35
15.55
16.00

02:30 «НОЧІ У РОДАНТІ»

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

23:25 «ГОЛОДНИЙ КРОЛИК АТАКУЄ»

НТН

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.35
12.55
13.50
14.45
15.45
17.40
18.00
18.55
20.00
20.30
22.40
00.50
02.50
03.20
04.05

пострiл»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Вiдображення»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-5»
Новини
Т/с «Свати-5»
Подробицi
Т/с «Iдеальний
шлюб»
Т/с «Випереджаючи
пострiл»
Т/с «Вулиця рiзника»
Подробицi
Д/с «Магiя
океанiв»
Д/ф «Раймонд
Паулс. Повернення
маестро»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
11.45
12.40
13.40
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.10
22.10
23.35
23.55
00.20
01.20
02.50
04.20
05.10

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
Мiняю жiнку-7
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Х/ф «Клуб «Венера»
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3

05.05
05.35
06.40
06.50
07.15
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
12.40
12.45
13.00
13.05
14.10
16.30
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.40
02.30
04.05

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Убивча сила»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Голодний
кролик атакує»
Провокатор
Х/ф «Ночi у Родантi»
Т/с «Кодекс честi»

НОВИЙ

05.55 Чужi помилки.
06.35
08.35
10.00
10.55
12.00
13.50
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55

Карнавальна нiч
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Життя
пiсля слави
Зiркове життя.
Нерiвнi шлюби
Х/ф «Хатня
робiтниця»
Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мати-й-мачуха»

У простої вчительки Марії важко захворіла
3-річна донька.
Щоб урятувати її,
потрібні великі
гроші, яких немає. А в цей час
інша жінка – Ганна – теж у розпачі. Але причина
тому не гроші, а
відсутність дитини...

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо
дiтей
01.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Х/ф «Вузький мiст»
03.25 Нiчний ефiр

04.50
04.55
06.00
06.05
06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.00
13.30
14.35
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.15
00.35
01.30
02.15
03.00

Teen Time
Т/с «АйКарлi»
Teen Time
Очевидець. Найбільш
шокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
М/с «Качинi iсторiї»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Веронiка Марс-3»
Т/с «Еврика»
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

05.40 Х/ф «Перед
свiтанком»
07.00 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Свiй – чужий»
12.35 Т/с «Бандитський
Петербург-9»
14.35, 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: Маямi-9»
00.15 Х/ф «Карнозавр-3.
Первiснi тварюки»
ТЕТ

06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20, 21.50
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Профiль убивцi»
11.50 Х/ф «Приватна

справа майора
Баранова»
15.20, 03.10 Щиросерде
зiзнання
16.00, 04.40 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Справжнi»
23.15 Т/с «Слiпа куля.
Повернення агента»
01.00 Т/с «Грiмм»
01.45 Х/ф «Еван
Всемогутнiй»
ФУТБОЛ

07.55 Мультик з Лунтiком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –

08.15 ЧУ. «Металург» (Д) –

11.00 Т/с «Та, що говорить

11.40 Чемпiонат Iспанiї.

вiдьми»

з привидами»
12.00 Т/с «Еллi МакБiл»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45 Даєш, молодь!
18.15, 21.00 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.20 Богиня. Нова колекцiя
19.55 Т/с «Любить – не
любить»
22.20 Велика рiзниця
23.00 Чортiвня щодня
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни

«Металург» (З)

10.20, 18.00 Європейський
вікенд

13.40
16.00
19.30
22.50

01.25

«Атлетико» –
«Валенсiя»
Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Баварiя» –
«Арсенал»
Чемпiонат Iспанiї.
«Сельта» –
«Барселона»
Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Мiлан» –
«Барселона»
Найкращi матчi Лiги
чемпiонiв. МЮ –
«Баварiя» (Фiнал
1998/1999)
ЧУ. «Чорноморець» –
«Динамо»
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05:45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ВИПАДАЄ»

23:25 «ПАТРУЛЬ»
НТН

ICTV

УКРАЇНА

ICTV

Двоє товаришів-копів дорожать
своєю дружбою, а тому готові
підставити один одному плече
допомоги. І треба ж було їм потрапити у вир кримінальних
подій під час патрулювання
районів Лос-Анджелеса ...

Двоє філадельфійських пожежників вплуталися в історію з найкращими намірами. Вдівець Ларрі
хоче лише одного — захистити
свою родину. Його приятель Чак
також хоче одного — насолоджуватися життям холостяка.

Через два роки із залишених
зелених яєць вилупилася нова
зграя, яка все пожирає на своєму шляху. Цього разу місто
сподівається на допомогу хороброго юнака Бреда Брауна з
його космічними друзями.

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей
04.55 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.40 Анекдоти по-

СТБ
НОВИЙ
05.30 Чужi помилки. З мене 04.50 Teen Time
досить!
04.55 Т/с «АйКарлi»
06.15 Усе буде добре!
06.00 Teen Time
08.00 Неймовiрна правда
06.05 Очевидець. Найбільш

ІНТЕР
05.15 Т/с «Випереджаючи

06.45, 07.05, 23.15, 01.10

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.40
13.00

Пiдсумки
Спорт

07.00, 08.00, 12.35, 03.30
Новини
Огляд преси
Гiгабайт
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «І. Меньшов.
Миттєвiсть, що
заслiплює»

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.15, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.25 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.15 Т/с «Маруся.
Повернення»

12.50, 15.40, 18.40, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
13.00 Крок до зiрок
13.50 Х/ф «Приватна
особа». 2 с.

15.00, 18.20, 01.20, 02.15
15.15
15.35
15.50
16.00
19.00
19.45
20.50
21.30
22.25
22.50
23.25
00.40
01.45

02:25 «ЗУБАСТИКИ-2»

Троє друзів, будівельники-штрафники, і новенький, який прибув із
місць ув'язнення, при знесенні
старого будинку знаходять
скриньку із золотими злитками.
Спільники вирішують збути знайдені скарби в обхід держави...

ПЕРШИЙ
06.05 Х/ф «Управа»
06.30, 23.00, 00.25, 01.00

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

01:45 «ЧАК І ЛАРРІ. ПОЖЕЖНЕ ВЕСІЛЛЯ»

`Новини

Euronews
Наука
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Смерть пiд
вiтрилом»
Театральнi сезони
Про життя
Лото «Мегалот»
Надвечiр'я
Свiтло
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Х/ф «Ключi вiд
безоднi»
Вiд першої особи
Про головне

13.55
14.50
15.45
17.40
18.00
18.55
20.00
20.30
22.40
00.50
02.45
03.15
04.00

пострiл»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Вiдображення»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-5»
Новини
Т/с «Свати-5»
Подробицi
Т/с «Iдеальний
шлюб»
Т/с «Випереджаючи
пострiл»
Т/с «Вулиця рiзника»
Подробицi
Д/с «Магiя океанiв»
Д/ф «Валентина
Толкунова. Буду
любити я вас
завжди...»

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

11.45
12.40
13.40
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.15
23.20
23.40
00.05
01.05
02.35
04.05
04.55

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Х/ф «Грецькi
поцiлунки»
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3

українськи

про зiрок

09.35 Зiркове життя. Життя
з чужим обличчям

10.35 Зiркове життя.
11.30
14.00
16.00
18.00
18.20

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по13.05
14.10
16.30
18.45
19.25
20.10
22.10
23.25
01.40
02.25
03.40

українськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Патруль»
Кримiнальний облом
Х/ф «Зубастики-2»
Т/с «Кодекс честi»

Зiрковi трагедiї
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів.

19.50 Слiдство ведуть
20.55
22.00
22.25
00.15
01.10
02.50

екстрасенси
Т/с «Мати-й-мачуха»
Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Летять журавлi»
Нiчний ефiр

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.00
13.30
13.35
14.35
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.10
00.35
01.30
02.15
02.55
03.00

шокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Качинi iсторiї»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Веронiка Марс-3»
Т/с «Еврика»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

НТН
05.45 Х/ф «Раз на раз не
випадає»

06.55 Х/ф «Буднi карного

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»

розшуку»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50

Петербург-9»

10.00, 20.00 Т/с «Справжнi»
11.50, 04.25 Нехай говорять
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Свiй – чужий»
12.35 Т/с «Бандитський
14.35, 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: Маямi-9»
00.15 Х/ф «З-пiд землi»
02.20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

Т/с «Слiд»

Україна

23.15 Т/с «Слiпа куля.
Повернення агента»

01.00 Т/с «Грiмм»
01.45 Х/ф «Чак i Ларрi.
Пожежне весiлля»

ТЕТ

ФУТБОЛ

09.00, 16.05 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –

07.05, 10.25, 16.00

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Еллi МакБiл»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45 Даєш, молодь!
18.15, 21.00 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.20 Богиня. Нова колекцiя
19.55 Т/с «Любить – не
любить»
22.20 Велика рiзниця
23.00 Чортiвня щодня
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни

Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
08.15 ЧУ. «Чорноморець» –
«Динамо»
11.25 Чемпiонат Англiї.
«Саутгемптон» –
«Челсi»
13.25 Топ-матч
13.40 Чемпiонат Iспанiї.
«Сарагоса» – «Реал»
17.00 Football Mundial
17.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Борусiя»
(Д)
19.30, 04.50 Один на один з
Гамулою
20.30, 23.50 Нiч Лiги
чемпiонiв
21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Малага» – «Борусiя»
(Д)
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05:40 «ТИ ПАМ’ЯТАЄШ»

12:15 «МАША І МОРЕ»

ICTV

НТН

Віктор повертається додому
після закінчення училища. Його
чекає закохана сусідка Люба, але
Віктор привозить з собою дружину. На початку війни він іде на
фронт. Дівчина помічає, що дружина Віктора кохає іншого...

Маша дуже любить море. А ще —
Дениса. І збирається з ним у відпустку. Однак у Дениса раптом
змінюються плани. Подруга Лінда
збирається зі своїм нареченим у
Крим, на власну дачу, і запрошує
Машу з собою ...

Адаптація роману Річарда Метсона про невідомий вірус, що
забрав життя половини населення земної кулі, а іншу частину
перетворив на вампірів. Уціліти
зміг лише один — людина з незвичайним імунітетом.

У Австралії корпорація «Джереко» вивчає викопний гібрид динозавра і крокодила. Щоб зрозуміти причини його стрімкого
дорослішання і величезних розмірів, генетики вирощують нащадка давнього монстра.

ІНТЕР

06.05 Х/ф «Управа»
06.30, 23.00, 00.25, 01.00

05.15 Т/с «Випереджаючи

Пiдсумки

06.45, 07.05, 23.15, 01.10
Спорт

07.00, 08.00, 12.35, 03.35
Новини
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «М. Нейолова. З
собою та без себе»

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.40
13.00

09.30 Т/с «Маруся.
Повернення»

12.50, 15.35, 18.50, 21.15,
05.50 Дiловий свiт
13.00 Здоров'я
13.45 Х/ф «Приватна
особа». 3 с.

15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.15 Euronews
15.30 Наука
15.50 Х/ф «Iспектор Гулл»
18.45 Свiт спорту
19.15 Про життя
20.25, 21.25 Досвiд
20.55 Офiцiйна хронiка
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»

23.25 Х/ф «Ключi вiд
безоднi»
00.40 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.25 ТелеАкадемiя

00:15 «ОСТАННІЙ ХИЖАК ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»

СТБ

ПЕРШИЙ

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

23:25 «Я — ЛЕГЕНДА»

НТН

13.55
14.50
15.45
17.40
18.00
18.55
20.00
20.30
22.40
00.40
02.35
03.05
03.50

пострiл»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Вiдображення»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-5»
Новини
Т/с «Свати-5»
Подробицi
Т/с «Iдеальний
шлюб»
Т/с «Випереджаючи
пострiл»
Т/с «Вулиця
рiзника»
Подробицi
Д/с «Магiя
океанiв»
Д/ф «Олена
Яковлєва»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
11.45
12.40
13.40
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
23.30
23.50
00.15
01.20
02.50
03.35
03.55
04.45

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
Т/с «Лєднiков»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Лєднiков»
Пекельна кухня-3
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Х/ф «Зробiмо це пофiнськи»
Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
ТСН
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3

04.45
05.15
06.20
06.30
06.55
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
12.40
12.45
13.00
13.05
14.10
16.30
18.45
19.25
20.10

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Убивча сила»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»

22.10 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

23.25
01.30
02.20
04.05

Х/ф «Я – легенда»
Провокатор
Х/ф «Патруль»
Т/с «Кодекс честi»

НОВИЙ

06.05 Чужi помилки. Спадок 04.50
паталогоанатома
04.55
06.45 Усе буде добре!
06.00
08.45 Неймовiрна правда
06.05
про зiрок

10.10 Зiркове життя.
11.10
12.15
14.10
16.00
18.00
18.20
19.50
20.55
22.00
22.25
00.15
01.10

Нещаснi в коханнi
Зiркове життя.
Зiрковi вдови
Х/ф «Маша i море»
Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Мати-й-мачуха»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «На пiдмостках
сцени»
У провінційне місто приїжджає
старий актор з
дочкою Лізонькою в надії влаштувати її працювати в театрі. В
результаті, примадонна Сурмілова залишається без ролі, в той
час як Лізонька
стає відомою актрисою.

02.40 Нiчний ефiр

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
10.00
11.00
13.30
13.35
14.35
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.10
00.35
01.30
02.15
02.55
03.00

Teen Time
Т/с «АйКарлi»
Teen Time
Очевидець. Найбільш
шокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Качинi iсторiї»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Веронiка Марс-3»
Т/с «Еврика»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

НТН

УКРАЇНА

05.40 Х/ф «Ти пам'ятаєш»
07.05 Х/ф «Тут твiй фронт»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45,
01.50, 04.05 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Медичнi таємницi
10.25 Т/с «Свiй – чужий»
12.35 Т/с «Бандитський

06.00 Т/с «Дорожнiй

Петербург-10»
розбитих лiхтарiв-9»
Т/с «Висяки»
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Маямi-9»
Х/ф «Останнiй хижак
Юрського перiоду»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Речовий доказ

14.35, 19.30 Т/с «Вулицi
17.00
21.45
22.45
00.15
02.20
04.35
ТЕТ

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
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
17.10, 01.25 Досвiдос-2
17.45 Даєш, молодь!
18.15, 21.00 Вiталька
18.55 БарДак-3
19.20 Богиня. Нова колекцiя
19.55 Т/с «Любить – не
любить»
22.20 Велика рiзниця
23.00 Чортiвня щодня
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни

патруль-4»
Подiї
07.20 Ранок з Україною

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
09.20, 13.00, 17.20, 21.00
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Справжнi»
11.50, 04.25 Нехай говорять
15.20, 02.50 Щиросерде
зiзнання

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

22.20 Х/ф «Двоє в чужому
домi»

00.15 Т/с «Грiмм»
01.10 Х/ф «Ласкаво

просимо додому,
Роско Дженкiнсе»
ФУТБОЛ

08.15 Чемпiонат Англiї.

«Саутгемптон» –
«Челсi»
10.25, 16.00, 00.45 Лiга
чемпiонiв УЄФА.
«Малага» – «Борусiя»
(Д)
12.30 Один на один з
Гамулою
13.30 Лiга Європи УЄФА.
«Челсi» – «Стяуа»
18.00 Лiга Європи УЄФА.
«Iнтер» –
«Тоттенгем»
20.30 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
21.30, 00.05 Шлях до
Амстердама
21.55 Лiга Європи УЄФА.
«Тоттенхем» –
«Базель»
02.55 Лiга Європи УЄФА.
«Тоттенхем» –
«Базель»
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07:00 «БОЛЬОВИЙ ПРИЙОМ»

01:05 «ЧУЖИЙ-4. ВОСКРЕСІННЯ»

01:25 «ДРУЖИНА АСТРОНАВТА»

НТН

1+1

1+1

ІНТЕР

У провінційному місті з'являється група молодиків, які володіють прийомами російського
стилю рукопашного бою. Один з
підприємців наймає їх як охоронців, і це викликає ненависть
іншого угруповання.

Рендел Рейнс, неперевершений
викрадач автомобілів, зав'язав.
Але його недолугий брат потрапив у халепу. Ультиматум замовника суворий: якщо п'ятдесят викрадених машин не будуть
в порту, хлопець помре ...

Бійня з монстрами так нічому й
не навчила вчених. У гонитві за
створенням досконалої зброї
вони клонують загиблу лейтенанта Ріплі та витягують з її утроби
зародок, який перетворюється
на величезного монстра...

Спенсер Армак полетів у космос,
залишивши на Землі дружину
Джилліан. Зв'язок з космічним
кораблем несподівано перервався. Потім відновився. Але
сталося щось дивне і незрозуміле...

ПЕРШИЙ
06.05 Х/ф «Управа»
06.30, 00.00 Пiдсумки
06.45, 07.05 Спорт
07.00, 08.00, 12.35, 03.30

07.15
07.20
07.40
07.45
08.15

22:35 «ВИКРАСТИ ЗА 60 СЕКУНД»

Новини
Огляд преси
Країна on-line
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «І. Герасимов.
Звичка бути героєм»

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25 Т/с «Маруся.
Повернення»

12.25, 15.15, 18.55, 21.25,
05.50 Дiловий свiт
12.45 Адреналiн
14.10 Д/ф «Український
пересмiшник.
100-річчю А. Сови
присвячується»
14.40, 19.10, 01.45 Про
головне

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.25 Околиця
15.55 Х/ф «Подвiйний
капкан»
18.45 Свiт спорту
19.45 Служба розшуку дiтей
19.50 221. Екстрений
виклик. Тиждень
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
02.30 ТелеАкадемiя
03.40 Т/с «Прощавайте,
товаришi»
23.15, 00.05 Х/ф «Ключi вiд
безоднi»

ІНТЕР
05.15 Т/с «Випереджаючи

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.40
13.00
13.55
14.50
15.50
17.40
18.00
18.55
20.00
20.30
00.00
00.30
01.25
02.55
03.25
04.10

пострiл»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Вiдображення»
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Свати-5»
Новини
Т/с «Свати-5»
Подробицi
Шустер Live
Д/ф «Квiтка. Голос у
єдиному примірнику»
Шустер Live
Х/ф «Дружина
астронавта»
Подробицi
Д/с «Магiя океанiв»
Д/ф «Наталя
Селезньова. Iз
широко
розплющеними
очима»

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

11.15
12.15
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
20.40
22.35
01.05
02.45
04.40

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Лєднiков»
Пекельна кухня-3
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Казкова Русь
Вечiрнiй Київ
Х/ф «Викрасти за 60
секунд»
Х/ф «Чужий-4.
Воскресiння»
Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
ТСН

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей
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 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.40 Анекдоти по-

СТБ
05.40 Чужi помилки.
Сирiтська доля

06.25 Х/ф «Небезпечно для
08.05
09.50
17.40
17.50

Василь Кузякін
вирішив з’їздити
відпочити на південь і зустрів там
Раїсу Захарівну.
Повертатися в
свій дім не захотів, пішов жити
до нової дружині,
але додому таки
тягнуло: все
своє, рідне, та
ще й голуби на
горищі турко-

українськи

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по13.05
14.10
16.30
18.45
19.25
20.10
22.10
23.25
01.40
02.30
04.05

українськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Смерч»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
Екстрений виклик
Х/ф «Я – легенда»
Т/с «Кодекс честi»

життя!»
Х/ф «Лабiринти
кохання»
Х/ф «Катерина»
Вiкна-Новини
Х/ф «Кохання й
голуби»

чуть...

20.00
22.00
22.35
23.45

Холостяк-3
Вiкна-Новини
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
00.50 Х/ф «Маша i море»
02.30 Нiчний ефiр

НОВИЙ
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш
шокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Качинi iсторiї»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
01.30 Т/с «Веронiка Марс-3»
02.15 Т/с «Еврика»
02.55 Зона ночi

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.00
13.30
13.35
14.35
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.10
00.10
00.35

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Дорожнiй

НТН
05.40 Х/ф «Козацька
застава»

патруль-4»

07.00 Х/ф «Больовий

07.00, 17.00, 19.00, 03.25

прийом»

Подiї

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «На ймення

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.00

Барон»

Т/с «Слiд»

14.50 Т/с «Вулицi розбитих
17.00
19.30
23.30
01.20
02.50
03.40
04.55
05.30

лiхтарiв-9»
Т/с «Висяки»
Т/с «Чкалов»
Х/ф «Грiм лютi»
Х/ф «Останнiй хижак
Юрського перiоду»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
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
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
17.10, 01.25 10 крокiв до
кохання
18.15, 20.45 Вiталька
18.55 Вечiрнiй гон
19.30 Даєш, молодь!
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця
23.00 Чортiвня щодня
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»

10.00, 20.00 Т/с «Справжнi»
11.50, 04.20 Нехай говорять
15.20, 02.00 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.45 Говорить
Україна

22.20 Т/с «Мент у законi-2»
02.40 Ласкаво просимо
05.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
10.25 Лiга Європи УЄФА.
«Тоттенхем» –
«Базель»
12.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Малага» – «Борусiя»
(Д)
14.30 Топ-матч
14.40 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
16.00, 17.45, 18.55, 20.00,
21.10 Футбол live
16.55, 02.55 ЧУ. Перша лiга.
«Севастополь» –
«Олiмпiк»
19.10 ЧУ. «Зоря» –
«Чорноморець»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Хоффенхайм» –
«Фортуна»
23.25 Один на один з
Гамулою
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07:25 «ОСТІН ПАВЕРС...»

11:00 «ВЕЛИКЕ КОХАННЯ»

13:10 «V ЦЕНТУРІЯ...»

20:00 «ЛИСИЙ НЯНЬ»

ICTV

ІНТЕР

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Розповідь про пригоди найоригінальнішого шпигуна всіх часів і
народів. Щоб зловити доктора
Зло, Остін Паверс повертається у
1969 рік і постійно долає перешкоди, які з`являються на його
шляху. Деякі дуже спокусливі.

Бравий генерал, холостяк і бабій
Антон отримує наказ одружитися
протягом двох тижнів — в іншому
разі йому загрожує звільнення. У
процесі пошуків нареченої генерал уперше в житті по-справжньому закохується.

Квітень 1945 року. Війська Радянської армії впритул підійшли до
Берліна. Групі радянських солдатів, яка увірвалася в старовинний
замок, вдається врятувати загадкові артефакти: жезл, діадему,
амулет, кинджал і браслет...

Шейн Вулф — боєць підрозділу
морської піхоти, який славиться
суворим кодексом і найжорсткішими тренуваннями. Хлопець з честю
проходив через всі випробування і
думав, що впорається з чим завгодно, поки не став... нянею.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.05 Пiдсумки
06.20 Смiх з доставкою

05.45 Шустер Live
09.20 Чекай на мене
11.00 Х/ф «Велике

додому
07.00 Концерт «О. Малiнiн.
Голос душi»
08.25 Панянка i кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.25 Школа юного
суперагента
09.45 Досвiд
11.10 Х/ф «Останнє лiто
дитинства»
14.40 В гостях у Д. Гордона
15.35 Мiжнародний турнiр
«Кубок Стелли
Захарової»
17.00 Золотий гусак
17.30 Здоровенькi були
19.20 Star-шоу. Дайджест
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Служба розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Кабмiн: подiя тижня
22.10 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.30 Ера здоров'я
23.50 Кiно в деталях
00.40 Клуб гумору
01.45 Нащадки
02.40 Нацiональна
двадцятка
03.50 Свiтло
04.10 Уряд на зв'язку з
громадянами
04.35 Околиця

13.05
16.55

18.30
20.00
20.30
23.50

кохання»
Т/с «Бiлий налив»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала – 2012»
Концерт «День
народження «Iнтера»
Подробицi
Концерт «День
народження «Iнтера»
Х/ф «Весiлля за
обмiном»
Супермодель Соня мріє про тихе
сімейне щастя з
Русланом – самозакоханим ведучим популярного кулінарного
шоу. Але той не
поділяє її захоплення. Він марить тільки славою. Тому Соня
вирішує вийти
заміж за іншого.

01.30 Подробицi
02.00 Х/ф «Велике
кохання»
03.30 Д/с «Магiя океанiв»
04.40 Х/ф «Лессi»

1+1

ICTV

06.00 Ремонт +
06.25 Х/ф «Вiкi –
маленький вiкiнг»

08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Енгрi бердс»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-4.
В'єтнам
12.00 Тачки
12.25 Голос країни-3
14.55 Х/ф «Доктор
Дулiттл-5»

10.10
10.15
10.40
11.00

Залишивши свою
мрію стати ветеринаром, Майя
Дуліттл та її вірний
друг Лакі вирушають в Голлівуд,
щоб, як і всі, спробувати щастя. У
Лос-Анджелесі
Майя стає ведучою шоу про тварин – разом з популярною Тіффані
Монако.

16.35
18.30
19.30
20.00
23.20

Вечiрнiй Київ
Розсмiши комiка
ТСН
Х/ф «Аватар»
Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
01.40 Х/ф «Викрасти за 60
секунд»
03.30 Х/ф «Чужий-4.
Воскресiння»
05.10 ТСН

05.20
05.55
06.55
07.25
09.35
10.00
10.40
11.40
12.10
13.10
15.40
17.45
18.45
19.00
21.30

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Остiн Паверз.
Шпигун, який мене
звабив»
Зiрка УouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Дивитися всiм!
Х/ф «V Центурiя»
Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Канiкули
суворого режиму»
Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
Щоб розвіяти
нудьгу, Наполеон
Бонапарт розпочав світову війну.
Не пропускаючи
жодної спідниці,
він опиняється зі
своєю армією біля воріт Білокам`яної. Російські
полководці вирішують підсунути
Наполеонові неприступну красуню.

23.05 Х/ф «Ласкаво
просимо у
Zомбiленд»
00.55 Х/ф «Мамонт»
02.30 Х/ф «Крузо»
03.55 Т/с «Кодекс честi»

НОВИЙ

05.15 Нашi улюбленi
мультфiльми
06.25 Х/ф «Iлля
Муромець»
08.00 Караоке на Майданi
Найтриваліший
телепроект і
один з небагатьох форматів,
який є продуктом вітчизняного
креативу. Адже
охочих заспівати
на головній площі країни з кожним разом стає
все більше і більше.

09.00
10.15
12.15
15.40
16.50
19.00
22.05
01.55
02.40

Їмо вдома
Хата на тата
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Кохання й
голуби»
Україна має
талант!-5
Слiдство ведуть
екстрасенси
Детектор
брехнi-3
Нiчний ефiр

05.45 Т/с «Полювання на
06.30
08.05
10.00
11.55
13.40
14.00
14.40
15.30
17.00

монстрiв»
Новий погляд
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Файна Юкрайна
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Скеля»
Група терористів, колишніх десантників, захоплює в’язницю
«Алькатрас», яка
давно стала музеєм, і загрожують знищити
Сан-Франциско
ракетами з небезпечним газом. У боротьбу з
ними вступають
колишній в’язень
та агент ФБР.

20.00 Х/ф «Лисий нянь»
22.00 Хто зверху?-2
23.40 Х/ф «Розшукується в
Малiбу»
01.25 Т/с «Еврика»
02.25 Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.00, 05.15 Правда життя 06.00, 05.50 Срiбний
апельсин
06.30 Легенди бандитського
Києва
07.00, 19.00, 03.20 Подiї
07.20 Залiзний Оскар
07.10, 08.10 Т/с «Iнтерни»
07.55 Х/ф «Якщо ворог не 10.00 Таємницi зiрок
здається...»
11.00 Найкращий кухар на
09.35 Х/ф «Грiм лютi»
селi-2
11.30, 02.30 Речовий доказ 12.00 Т/с «Дорожнiй
12.00, 01.45 Свiдок
патруль-4»
13.00 Х/ф «Вихiд»
15.00, 04.25 Х/ф «Коли
14.45 Д/с «Хвороби-вбивцi»
цвiте бузок»
15.15 Т/с «Шериф-2»
17.00 Х/ф «Наречена мого
19.00 Т/с «Зрадник»
нареченого»
23.00 Д/с «Реальнi
19.20 Х/ф «Серце без
злочинцi»

замка»

23.30 Х/ф «Замiна»
03.50 Агенти впливу
04.40 Уроки тiтоньки Сови
ТЕТ

21.20 Т/с «Шаман»
01.00, 03.40 Т/с «Мент у

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

07.10 Один на один з

10.05

«Севастополь» –
«Олiмпiк»
10.30 ЧУ. «Зоря» –
«Чорноморець»

10.40
11.05
12.25
13.55
14.55
17.00
19.10
20.55
22.20
23.00
00.45
02.20

дослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Iндiйськi байки»
М/с «Фiксики»
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Т/с «Половинки»
Х/ф «Поцiлунок на
щастя»
Х/ф «Один день»
Х/ф «Гарячi голови»
Вiталька
Що якщо?
Х/ф «Дiти кукурудзи4. Жнива»
Х/ф «Зостанься»
До свiтанку

законi-2»
ФУТБОЛ
Гамулою

08.15 ЧУ. Перша лiга.

12.30, 13.05, 15.25, 17.55
Футбол live

15.55 ЧУ. «Металург» (З) –
«Арсенал»

18.50 Топ-матч
18.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Леванте»

20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Депортиво» –
«Сарагоса»
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Мальорка»

qrjlprfpoojl
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13:00 «МОСКВА СЛЬОЗАМ НЕ ВІРИТЬ»

19:30 «ПАРУБОЦЬКА ВЕЧІРКА У ВЕГАСІ»

19:45 «ВАВІЛОН Н. Е.»

23:30 «НАВІТЬ НЕ ДУМАЙ!»

ІНТЕР

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Три подруги приїжджають підкоряти Москву. По-різному складаються їхні долі. На шляху до
щастя їм багато доводиться
пережити і вистраждати. І до
40-ка років життя, схоже, склалося..

За два дні до свого весілля Даг
з друзями їде до Лас-Вегасу на
парубочий вечір. Але, прокинувшись вранці, ніхто нічого не зміг
згадати. Навіть тигра, якого
вони знайшли у ванній, а також
шестимісячного малюка...

Бродячий торговець Тороп отримує завдання відконвоювати
вагітну російську дівчину до Китаю. Вона виношує не звичайну
дитину, а майбутнього Месію,
який чи то врятує, чи то знищить
людство.

Троє друзів — Маріо, Нік і Білий
дуже хочуть грошей, багато й
відразу. Надивившись бойовиків
Тарантіно, вони вирішують пограбувати мафіозі. У кримінальному світі свої закони, але кажуть, що новачкам щастить...

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

ІНТЕР
06.10 Х/ф «Високо
лiтаючи-2»
Політ шатла,
який здійснює
перший регулярний рейс на Місяць, проходить
нормально, якщо
не рахувати того,
що всі системи
корабля відмовили, на борту знаходиться божевільний терорист, і, що найстрашніше, в екіпажу закінчилася

додому

07.10 Панянка i кулiнар
07.40, 23.35 Дружина
09.05 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
Хто в домi хазяїн?
Ближче до народу
Граємо в армiю
Маю честь запросити
Крок до зiрок
Музична академiя.
Євробачення
13.05 Кумири i кумирчики
13.35 Шеф-кухар країни
14.30 В гостях у Д. Гордона
15.30 Караоке для дорослих
16.25 Дiловий свiт
16.55 Концерт «Ми дiти
твої, Україно!»
18.35 Концерт М. Гаденка
«Моя пiсенна
сповiдь»
20.40, 02.00 Головний
аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.40 Точка зрения
22.05 Краще зi
«Слов'янського
базару»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
00.45 Клуб гумору
02.10 Досвiд
04.00 Фольк-music
05.05 Надвечiр'я

1+1
06.00 Х/ф «Принцеса моєї

09.30
09.50
10.25
10.55
11.40
12.20

кава.

07.40 М/ф «Шрек-2»
09.30 Школа доктора
Комаровського

10.10 Смачне побачення
11.05 Мiжнародний

13.00
16.05
20.00
20.45
23.15
03.10
03.55

фестиваль гумору
«Юрмала – 2012»
Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
Т/с «Точка вибуху»
Подробицi
Великi танцi
Концерт «День
народження «Iнтера»
Подробицi
Д/с «Магiя океанiв»

мрiї»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.10
10.15
10.40
11.05
11.45
12.40
13.05
14.35
15.45
16.55
18.15
19.30
20.15
22.30
23.30
00.30
02.35
03.55
04.20

Забава»
М/с «Ескiмоска»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарнi курси
з Ю. Висоцькою
Недiля
з «Кварталом»
Шiсть кадрiв
Мiняю жiнку-7
Свати-6
Свати-6
Свати-6
Свати-6
ТСН
Голос країни-3
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
Зiрковi вiйни
Х/ф «Громозека»
Х/ф «Вiкi –
маленький вiкiнг»
Кулiнарнi курси
з Ю. Висоцькою
Х/ф «Доктор
Дулiттл-5»

ICTV
05.10 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Квартирне питання
07.35 Анекдоти по-

07.55
08.40
09.10
10.25
11.30
12.00
12.25
13.20
14.20
16.55
18.45
19.30
21.45

23.50
01.45

03.10
04.30

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Мульт особистостi
Кримiнальний облом
Дивитися всiм!
Х/ф «Канiкули
суворого режиму»
Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
Факти тижня
Х/ф «Парубоцька
вечiрка у Вегасi»
Х/ф «Парубоцька
вечiрка у Вегасi-2. Iз
Вегасу в Бангкок»
Х/ф «Хай там що, аби
встигнути»
Х/ф «Ласкаво
просимо у
Zомбiленд»
Х/ф «Мамонт»
Т/с «Кодекс честi»

СТБ
05.15 Нашi улюбленi

05.55
07.10
08.15
10.10
11.10
15.45
19.00
20.00
22.00

мультфiльми
Х/ф «Непiддатливi»
Їмо вдома
Кулiнарна династiя
Караоке на Майданi
Т/с «Мати-й-мачуха»
Україна має талант!-5
Битва екстрасенсiв
Один за всiх
Х/ф «Спокута»
Лікар Поліна Громова збиває автомобілем
10-річного Семена. Вона відвозить дитину в
свою лікарню,
щоб допомогти.
Батько Семена
одержимий жагою помсти. Але
не знаючи, що
винуватиця ДТП
– Поліна, закохується у молоду
лікарку.

23.55 Х/ф «Лабiринти
кохання»

01.30 Х/ф «Непiддатливi»
02.45 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.45 Т/с «Полювання на

06.55
07.45
08.00
08.25
09.00
10.00
11.40
13.10
15.10
17.50
19.45
22.00
23.25

монстрiв»
Новий погляд
Церква Христова
Запитайте в лiкаря
М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/ф «Скубi-Ду на
островi Мерцiв»
Педан-Притула Шоу
Хто зверху?-2
Х/ф «Скеля»
Х/ф «Лисий нянь»
Х/ф «Вавилон н. е.»
Педан-Притула Шоу
Х/ф «Фред Клаус,
брат Санти»
Фред Клаус, злісний старший
брат всім відомого Санти, змушений переїхати на
Північний полюс,
щоб уникнути тюремного
ув’язнення. Чи
зможе він реалізувати свій мерзотний план з викрадення Різдва,
обдуривши брата?

01.40 Х/ф «Психи в тюрязi»
03.35 Зона ночi

УКРАЇНА
НТН
05.45 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
Києва
06.45 Подiї
06.10 Х/ф «Вихiд»
07.00 Х/ф «Наречена мого
07.45 Т/с «Шериф-2»
нареченого»
11.30, 01.10 Легенди
09.00 Ласкаво просимо
карного розшуку
10.00 Герої екрану
12.00, 03.00 Агенти впливу 11.00 Т/с «Дорожнiй
13.00 Х/ф «Марiя з
патруль 4»
Назарета»

15.00 Т/с «Чкалов»
19.00 Т/с «Даїшники»
23.00 Д/с «Таємницi

-

14.00 Найрозумнiший
15.50, 20.00 Т/с «Час для
двох»

01.40 Речовий доказ
04.45 Уроки тiтоньки Сови

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

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Iндiйськi байки»
11.05 М/с «Фiксики»
11.40 М/ф «Острiв скарбiв»
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Х/ф «Один день»
17.10 Х/ф «Гарячi голови»
18.55 Даєш, молодь!
19.55 Вiталька
22.00 Веселi мамзелi
22.25 Кiт.Фактор
23.00 Х/ф «Бiлявка в
шоколадi»
00.50 FAQ. Як зняти дiвчину
i т.д.
Профiлактика

ФУТБОЛ
10.30, 11.00 Гра прекрасна
11.30, 04.35 Журнал Лiги
чемпiонiв
12.00, 05.05 Football Mundial
12.30, 13.05, 15.25, 17.55
Футбол live
13.25 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Карпати»
15.55 ЧУ. «Таврiя» –
«Говерла»
18.30 Чемпiонат Францiї.
«Реймс» – «Лiон»
19.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Хетафе» –
«Атлетико»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Вальядолiд»
00.10 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Карпати»
02.25 ЧУ. «Таврiя» –
«Говерла»

кримiнального свiту»

23.30 Х/ф «Навiть не
думай!»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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№ 12, 29 березня 2013 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Друзі та колеги по службі вітають із Днем
народження заступника начальника
інженерно-технічного відділу БілгородДністровського ПЗ майора СИРОЇДА Андрія
Любомировича! Нехай підґрунтям щасливого
життя та плідної професійної діяльності будуть
міцне здоров’я, серце, сповнене любові й
добра, натхненна думка та щирі почуття!
Бажаємо щоб повсякденними супутниками
на Вашому професійному шляху стали творча
наснага, душевна щедрість і мудре слово! Хай
здійснюються всі Ваші мрії та сподівання!
Колектив відділу прикордонної служби
«Харків» щиро вітає з Днем народження
cтаршого сержанта ОВСЯННІКОВА Олексія
Володимировича! Бажаємо міцного
здоров’я, гарного настрою, успіхів у службі!
Хай ангел хранитель
Буде заступником в житті.
Хай Матір Божа охороняє,
Господь із неба щастя посилає,
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая літа!

ОГОЛОШЕННЯ

Рада та актив ветеранської організації
Одеського прикордонного загону щиро
та сердечно вітають іменинників, які
народилися в березні: полковника
МОШКОВСЬКОГО Миколу Петровича;
підполковників – ВОРОНКОВА Миколу
Миколайовича, ПЕТРЕНКА Михайла
Павловича, МАРЧЕНКА Анатолія
Миколайовича; майорів – ПОЛІЩУКА
Василя Уляновича, ПЛОХОТІНА
Володимира Вікторовича; старших
прапорщиків ІВАЩЕНКА Азамата
Олександровича, ВАСИЛЄВИЧА
Михайла Георгійовича, КАМАШЕВА
Володимира Петровича, КРАСНОВА
Генадія Полікарповича, ЄРЕМЕНКА
Петра Миколайовича, ОСТАПЧУКА
Володимира Івановича, ЯНОВИЧА
Миколу Леонідовича та вдову
прикордонника ПЕРЕЛУКУ Тамару
Миколаївну!
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя та родинного
благополуччя!

Ï²ÂÄÅÍÍÅ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÅ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ

ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðó ç ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
òà ïðèêîðäîííî-ïðåäñòàâíèöüêî¿ ðîáîòè.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у
державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше 3-х років при необхідності, виходячи із виконання структурним
підрозділом основних завдань і функцій; вільне володіння державною мовою та вміння працювати
з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка
(форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 3х4 см, засвідчені нотаріально
копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, копія паспорта громадянина України, копія
військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідка про допуск до
державної таємниці (у разі його наявності) та копія трудової книжки.
Документи приймаються з 29 березня по 28 квітня 2013 року за адресою:
65001, м. Одеса, вул. Жуковського, 1.
За довідками звертатися до управління кадрів за тел. (048) 779-53-53.

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Античний вітрильник – під охорону
Вітрильник часів античності, що лежить на дні Чорного
моря в районі острова Зміїний, охоронятимуть
прикордонники Південного регіонального управління
Держприкордонслужби України.
Максим МАЛОВ

ВЕБ-ПРОСТІР

До «UA» додався «УКР»
Зовсім нещодавно активні користувачі Інтернету
з нашої країни могли лише мріяти вводити назву
потрібного сайта, не міняючи при цьому мову
шрифту.
Анастасія ПЕРЕПИСНА

рі мережі Інтернет і на сьогодні
вже працює два сайти з державно
мовними доменами: сайт самого
Українського мережевого центру
та сайт про доменну зону «тест.
укр».
Реєстрація в зоні доменів
«.укр» може початися вже влітку
2013 року. Справа в тому, що для
нової зони ще не створені правила й умови акредитації реєстраторів. Їх розробкою уповноважена
займатися координаційна рада
УМІЦ, до якої мають входити
представники від органів державної влади та суспільних організацій. Вартість реєстрації в новому
домені поки ще не визначена.
Правила зони «.укр» мають бути
більш ліберальними, аніж умови
нині працюючої зони «.ua». На
першому етапі планується відкрити реєстрацію лише для торгових
марок і державних організацій.
За прогнозами директора компанії «Українського мережевого
інформаційного центру» (УМІЦ)
Юрія ГОНЧАРУКА, очікується,
що в доменній зоні «.укр» буде зареєстровано до 200 тисяч доменних імен.
n

.ÓÊÐ

Більшість доменних імен треба вводити латиницею, але ситуація змінюється. Із завершенням делегування національного
кириличного домену верхнього
рівня відкрилися нові, абсолютно унікальні можливості створювати та використовувати домени
українською мовою. Це дасть
змогу уникнути дискомфорту під
час пошуку необхідних матеріалів
державною мовою та сприятиме
зміцненню авторитету України на
світовому рівні.
Як повідомляє «Український
мережевий центр», заяву на реєстрацію кириличної зони Україна
подала однією з перших. Міжнародна некомерційна організація
ICANN, створена з метою врегулювання питань, пов’язаних з
доменними іменами, офіційно
підтвердила бронювання для нашої країни визначеного доменного простору та, врешті-решт,
схвалила заявку. Новий домен
з’явився в кореневій структу-

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Головний
ÃÎËÎÂÍÈÉ редактор
ÐÅÄÀÊÒÎÐ
БОЙКО
ÎОлег
ËÅÃ ÁÎÉÊÎ
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÁÎÆÎÊ
Черговий по номеру
Максим СІБУРОВ
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

Відповіді на сканворд,
цього номеру:

Як повідомляє «Голос України»,
начальник
управління
охорони історичної спадщини
Одеської облдержадміністрації
Наталя ШТЕРБУЛÜ розповіла,
що наприкінці 2011-го групою
підводних археологів «Наварекс»
під керівництвом Олександра
ТЕРЕЩЕНКА у співпраці з Інститутом археології Академії наук

поблизу острова Зміїний виявлено дерев’яний вітрильник, що затонув. Ця знахідка відразу викликала широкий інтерес не лише
вчених. Олександр ТЕРЕЩЕНКО повідомив, що були дві спроби несанкціонованого втручання
в наукове вивчення цього об’єкта
з боку сторонніх осіб. Тому й потрібна була допомога прикордонників, які покликані допомогти
протидіяти спробам несанкціонованого занурення на об’єкти
підводної археології.
n

Настя Канцедал
Донецька область.
Допоможіть знайти 17-річну
жительку Донецька Настю Канцедал! Дівчина зникла 25 лютого 2013 року: пішла з дому
до школи та більше її не бачили.
Прикмети дитини: на вигляд 16-18 років, близько 165 см
на зріст, середньої статури, світло-русяве волосся середньої
довжини, прямий ніс, повні губи, блакитні очі.
Особливі прикмети: родимка над верхньою губою; родимка розміром 2см на правому стегні; шрам на підборідді
довжиною близько 1см; округлий шрам на лобі зліва; шрам
від опіку на правій голені.

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Розбити боксеру обличчя,
це як розбити дзеркало... до
нещастя.
* * *
Хотів купити заспокійливого, але побачив ціну і заспокоївся.
* * *
Сплю завжди з ножем під
подушкою – про всяк випадок. Раптом хто-небудь із тортиком прийде.
* * *
– Дай смс-ку написати!

– На. Тільки не відправляй, у мене грошей немає.
* * *
– Ваш син кинув у мене
камінь!
– І попав?
– Промахнувся.
– То не мій син.
* * *
Теща збиралася приїхати
до нас на місяць, але не змогла
через замети снігу. По телевізору сказали, що це стихійне
лихо, а я так не вважаю.

ПРО ÆИТТЯ
ДЕРÆАВНОÃО
РУБЕÆУ
компетентно,
яскраво,
цікаво всім
÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè»
ïåðåäïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí»,
í³êîëè
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ

Передплатний індекс:
у – 48736
газети – 61023, журнал

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ
- Ùо значить «не гідний»,
коли у нас по снайперах такий
некомплект...

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 9350 прим. Замовлення: 28909
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

Працюємо над підвиùенням
влучності!

