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Якісно, практично,
на результат

Шляхом конструктивних реформ

Сьогодні низка освітніх закладів світу
пропонує студентам освоювати навчальні
програми дистанційно. Озброївшись їх
досвідом, Держприкордонслужба України
розробила відповідні програми навчання і
для свого персоналу.

У всьому світі влада шукає
рецепти економічного та
соціального зростання. В Україні
для цього ще 2010 року прийнято
Національну програму на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава».
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Компетентно
про головне

В інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася пресконференція, присвячена резонансним затриманням на
державному кордоні. Справа в тому, що I квартал нинішнього
року виявився для прикордонників на рідкість урожайним
на порушників. До речі, розповідаючи представникам масмедіа про службу «зелених кашкетів», перший заступник
Голови Державної прикордонної служби України – директор
Департаменту охорони державного кордону генералполковник Павло ШИШОЛІН відповів і на багато інших
актуальних питань з життя-буття охоронців рубежу.
НА ДОЗВІЛЛІ

ВОДІЮ НА ЗАМІТКУ

Нові дорожні постулати

Програма телепередач
на 15–21 квітня
2013 року

Уже з 15 квітня нинішнього року українські
водії їздитимуть за новими Правилами
дорожнього руху. Норми поведінки на
вітчизняних автошляхах зазнали
суттєвих змін і доповнень, які повинен
знати й виконувати кожен, хто сідає за
кермо транспортного засобу.
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НА КОНТРОЛІ ПРЕЗИДЕНТА

НОВИНИ

n Український
вертоліт має
виняткові ТТХ

У Криму на базі Державного
науково-випробувального центру
Збройних Сил України тривають
сертифікаційні спеціальні
випробування вертольота
Мі-8МСБ. Їх тема – розширення
функціональних можливостей
вертольота, зокрема, в умовах
природного обледеніння.
Основною відмінністю

гелікоптера є величезна
потужність його двигунів,
їх виняткова економічність
(на 20%) і значно розширені
межі застосування машини.
Випробування вже показали,
що вертоліт може працювати
від -30 до +50 градусів Цельсія,
підніматися на висоту до 8200
метрів, а максимальна злітна
вага складає 12 тонн. Нагадаємо,
що Мі-8МСБ є модифікацією
всесвітньо відомого радянського
вертольота Мі-8Т. Роботи
з модифікації виконано
вітчизняним акціонерним
товариством “Мотор Січ”. У
планах Міноборони України
після проведення відповідних
державних випробувань –
прийняти оновлений вертоліт на
озброєння.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

n Арештантів

у СІЗО меншає
Із набранням чинності
нового КПК, кількість осіб, до
яких застосовано запобіжний
захід – тримання під вартою,
зменшилася. Про це повідомив
Генеральний прокурор України
Віктор ПШОНКА. «Сьогодні
залишається проблема
забезпечення належних
умов тримання осіб у місцях
застосування заходів примусового
характеру органів внутрішніх
справ та слідчих ізоляторах
кримінально-виконавчої служби.
Однак, варто зазначити, що
зі вступом в дію нового КПК
вже сьогодні ми констатуємо
зменшення кількості осіб, до
яких застосовано запобіжний
захід – тримання під вартою»,
– сказав він. За словами
Генпрокурора, це обумовлено,
в першу чергу тим, що
на даний час на практиці
активно обираються інші види
запобіжних заходів, передбачені
Кодексом. Так, особисте
зобов’язання застосовано до
майже 6 тисяч осіб, домашній
арешт – до близько 600,
застава – до більше 250. Як
наслідок, практично ліквідовано
переповнення слідчих ізоляторів.
Станом на 1 березня нинішнього
року майже на 12 тисяч осіб
зменшено кількість ув’язнених
та вшестеро – кількість
заарештованих за вчинення
злочинів невеликої тяжкості.
Відділ зв’язків із ЗМІ ГПУ

На честь визволителів
У рамках святкування 70-річчя визволення нашої держави від
фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні в країні
проходить естафета пам’яті «Слава визволителям України», – повідомив
під час засідання Організаційного комітету з підготовки і відзначення цієї
дати Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Василь КЛИМЕНКО

«Ми вже вступили в активну фазу святкування 70-ої річниці визволення України
від фашистських загарбників, і ця естафета
стартувала, як вам відомо, в місті Луганську», – сказав Глава Держави, зазначивши,
що ініціаторами проведення заходу стали
ветеранські організації.
Як повідомив Віктор ЯНУКОВИЧ, після
Луганщини естафету прийматимуть Харківська, Сумська, Донецька, Полтавська, Київська, Черкаська та Чернігівська області. На
його переконання, активну участь у заході
мають взяти не лише ветерани, а й представники органів виконавчої влади, молодь,
зокрема учні шкіл і студенти. Крім того,
Президент доручив Уряду забезпечити під-

тримку, належне і своєчасне фінансування
всіх заходів, передбачених Планом святкування 70-ої річниці визволення України від
фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
«Головним напрямом нашої роботи з
підготовки та відзначення ювілею Перемоги
має бути посилення державної турботи про
учасників війни, інвалідів, вдів загиблих,
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, жертв нацизму… Це наш святий
обов’язок», – наголосив Глава Держави.
Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що за останні роки вдалося реалізувати низку ініціатив,
спрямованих на підвищення соціальних
стандартів для ветеранів війни. Зокрема, на
49%, тобто на 473 гривні, було підвищено
середній розмір пенсії учасникам війни, у
4–4,5 разу зросла грошова допомога ветеранам війни до Дня Перемоги, на 702 гривні

було збільшено пенсії членам сімей померлих інвалідів війни.
Однак, зауважив Президент, зазначених
кроків недостатньо. На його переконання,
представники органів виконавчої влади всіх
рівнів – як центральної, так і місцевої, мають більш інтенсивно працювати над тим,
щоб належним чином «віддячити ветеранам
за їхню звитягу і тяжку працю».
n

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

Соцзахист військових і членів
їхніх сімей планують покращити
У кулуарах Верховної Ради дедалі частіше можна почути думки народних обранців щодо
нагальної потреби покращення соціального і правового захисту військовослужбовців та
членів їхніх сімей. Так, днями дане питання стало предметом обговорення в Комітеті з
питань національної безпеки і оборони. А до порядку денного Парламенту вже внесено
законопроект, який передбачає пільги для здобуття освіти дітьми військових.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Згаданий законопроект розроблений членами Комітету
Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони.
Документ передбачає внесення
змін до статті 13 Закону Укра
їни “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та
членів їх сімей”. Зокрема, пропонується, щоб особа, у якої один з
батьків є військовослужбовцем,
котрий має вислугу 20 років і
більше, користувалася переважним правом зарахування до
військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, до вищих військових
навчальних закладів та вишів, які
мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного скла-

дання іспитів та відповідності
іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів.
Така ж пільга розповсюджуватиметься й на дітей військово
службовців звільнених за віком,
за станом здоров'я чи у зв'язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.
Натомість особи, в яких
один із батьків був військово
службовцем, котрий загинув
чи пропав безвісти при виконанні обов'язків військової
служби, протягом трьох років
після здобуття загальної середньої освіти зараховуватимуться
поза конкурсом за особистим
вибором спеціальності до державних і комунальних вищих
та професійно-технічних навчальних закладів України для
навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Окрім того, у Комітеті з питань національної безпеки і оборони обговорено стан виконання
рекомендацій парламентських
слухань «Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації
та сектору безпеки України» в
частині соціального і правового
захисту військовослужбовців та
членів їхніх сімей. В обговоренні
взяли участь народні депутати,
представники міністерств, а також інших центральних органів
виконавчої влади.
Зокрема, голова підкомітету
з питань соціального і правового
захисту військовослужбовців та
членів їхніх сімей Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ наголосив на тому,
що головною проблемою законодавства України є відсутність у
багатьох законах, особливо з питань соціального захисту, механізмів реалізації їх положень. За

його словами, сьогодні програми
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб, звільнених у
запас або відставку, майже не фінансуються, а тому і не виконуються. Відтак необхідно підготувати та прийняти нову редакцію
Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей», що дозволить
реалізовувати питання забезпечення житлом цих категорій
громадян з чітко визначеними
джерелами фінансування такого
будівництва, гарантованим отриманням грошової компенсації за
належні їм жилі приміщення та
з використанням інших сучасних механізмів його придбання.
Крім того, житлова проблема,
на думку членів Комітету, може і
повинна бути розв'язана шляхом
здешевлення ставки іпотечного
кредитування.
n

УКРАЇНА-ПОЛЬЩА

Більше переходів – тісніше спілкування
Між Україною та Польщею
продовжується тісний діалог щодо
розширення мережі та покращення
пунктів пропуску, автомобільних
і залізничних шляхів, а також
елементів прикордонної
інфраструктури.
Олег БОЙКО

Черговий раз ці питання розглядали на
засіданні Комісії з питань транскордонного співробітництва українсько-польської
Міжурядової координаційної ради з питань
міжрегіонального співробітництва, яке відбулося у місті Красічині (Підкарпатське воєводство, Польща).

Головуючими на засіданні були голова
Львівської ОДА Віктор ШЕМЧУК та воєвода Підкарпатський Малгожата ХОМИЧШМІГЄЛЬСЬКА.
Як повідомила прес-служба Підкарпатського воєводства, українська сторона
поінформувала про перспективи розвит
ку мережі пунктів пропуску та розбудову

дорожньої інфраструктури до них. У тому
числі було відмічено, що нинішнього року
почнеться будівництво дороги до нещодавно збудованого пункту пропуску «Будомеж–Грушів».
У Львівській облдержадміністрації повідомили, що польська сторона планує розбудову пункту пропуску «Збереже–Адамчуки»,
а також про відновлення існуючої залізничної колії Варшава–Люблін–Замосць–Львів.
Під час засідання Комісія також наголосила на важливості для інтеграції України до
ЄС та розвитку співпраці між прикордонними регіонами Програми транскордонного співробітництва «Польща–Білорусь–
Україна». За результатами обговореного
на засіданні Комісії Віктор ШЕМЧУК та
Малгожата ХОМИЧ-ШМІГЄЛЬСЬКА підписали протокол.
n
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ПАМ’ЯТЬ

ГАРЯЧІ БУДНІ

n Тису

Одесити
вшанували героїв

штурмують
дайвери
На Закарпатті
прикордонники відділу «Ділове»
Мукачівського загону виявили
дайверів. Трьох невідомих
людей у гідроспорядженні
правоохоронці засікли на
березі річки Тиса. Порушники,
помітивши прикордонників,
намагалися втекти вниз по
течії. Проте вартові кордону
втікачів наздогнали та двох із
них затримали. Документів
останні не мали, але назвалися
громадянами України. Їх
«зелені кашкети» доставили
до підрозділу. Рішенням суду,
який вже відбувся, кожного
із затриманих порушників
кордону оштрафовано на 3,4
тис. гривень.

З нагоди Дня визволення міста-героя Одеса від
фашистських загарбників в Одеському загоні Морської
охорони відбувся традиційний вихід у море.

Олександр ЯКОВЕНКО,
фото автора

Рано-вранці корабель «Поділля» вийшов в акваторію Чорного моря та зайняв позицію на
траверзі пам’ятника Невідомому
матросові. І саме у той час, коли
представники місцевої влади
та одеської громадськості покладали квіти до пам’ятника,
на борту «Поділля» салютна
група автоматними пострілами
віддала шану пам’яті героямвизволителям, а прикордонники
разом з ветеранами і одеситами
спустили на воду вінки та квіти.
Командир Одеського загону Морської охорони капітан
І рангу Дмитро ДУКОВ розповів:

– Традиційно щороку, 10
квітня, в море виходять наші
кораблі та катери, де ми разом з
ветеранами і юними одеситами
спускаємо на воду вінки та квіти
– вшановуємо тих, хто загинув
під час визволення Одеси далекого 1944 року. Наш обов’язок –
зберегти та передати такі славні
традиції наступним поколінням,
адже на них виховувалися ми,
наші діти, на них плекається та
культивується патріотизм і любов до своєї країни.
Після повернення на берег
прикордонники – учасники корабельного виходу – ще довго
не розходилися, адже представникам різних поколінь було цікаво поспілкуватися між собою,
пригадати минулі, воєнні роки
та поговорити про майбутнє. n

Роман СТАХІВ

n Безгоспна
«травичка»

ПИЛЬНІСТЬ

Андрій БАЗАН

Так, місцеві жителі поблизу села Кумове
Роздольненського району АР Крим «наловили» на більш як 390 тисяч гривень. Розуміючи, що їхні діяння підпадають під кримінальну відповідальність при затриманні
чинили супротив прикордонникам.
Адміністративна відповідальність за схожу рибалку теж чуттєва. Порушення правил
рибальства передбачає конфіскацію улову, знарядь лову та штраф. Але маленька
риба не значить маленька відповідальність.
Штрафи нараховуються не за вагу, а за кількість. За одного бичка стягнуть – 34 грн.,
за атерину – 3,40 грн., а за креветку – 1,19
гривні. Враховуючи, що їх ловлять десятками, сотнями і тисячами, то й суми стягнення
виходять ого-го які!
Чому ж порушник йде на ризик при
таких штрафах? Елементарно – шукає легкої наживи. У курортний сезон сушений

Маленька рибка –
штраф великий
Рибні дні – так можна сказати про перший квітневий тиждень для
прикордонників Азово-Чорноморського регіонального управління.
Чотири рази вони затримували браконьєрів, які, незважаючи на заборону
лову у нерест, промишляли бичка, креветку та атерину (місцева назва
«пісчанка»). Загальна сума завданого в цих випадках збитку державі
склала майже 535 тисяч гривень.
Та найстрашніше не відповідальність.
Браконьєри можуть спричинити розбалансування морської екосистеми та зникнення
цілих видів. Не думаючи про завтра, вони
карають і себе, і своїх нащадків, а могли б
повчитися у предків. У давні часи, в період
нересту, щоб не лякати рибу, в церквах біля
водоймищ не дзвонили у дзвони. Колеса
бичок вмить знайде свого покупця. Кре- возів, які їхали мостом, обмотували мішветку теж охоче візьмуть роздрібні вуличні ковиною. Також заборонялося поїти худобу
торговці та продаватимуть по 5-8 грн. за 50 у річках, співати та голосно розмовляти на
грамів.
березі.
n

Ірина Білик – гостя Оршанця
Нині її, народну артистку України, яка має велику кількість хітів, власний
творчий оригінальний імідж , а також значний вплив на вітчизняний шоубізнес заслужено називають «Українською Мадонною». Та не лише до
естрадної творчості, але й до історії рідної країни має чималий інтерес
Ірина БІЛИК.

Співачка заслужено користується любов’ю співвітчизників, адже її диски розходяться понад мільйонними тиражами. Знана
вона і за кордоном, а також є володаркою
польського альбому «Вilyk» та російського «Любовь. Яд». Проте зірка не ховається
на естрадному Олімпі від своїх інтересів, не
пов’язаних з шоу-бізом. Відтак імениту гостю
недавно зустрічали в стінах Навчального центру Держприкордонслужби і Центрального
музею прикордонного відомства, який уже
більш як півроку тому «передислокувався» у
Оршанець під Черкасами.
Оновлений колектив музею під керівництвом його начальника – полковника Олександра ФИЛЯ доклав багато енергії й уміння

для того, щоб заклад, де оживає історія охорони рубежів Вітчизни, на новому місці запрацював на повну силу. У дев’яти основних
залах музею разом з його відвідувачами гостю
супроводжував начальник Навчального центру ДПСУ полковник Ігор МОМОТ. Цікаву
розповідь про історію прикордонної охорони
від сивої давнини до наших днів розповіла
досвідчений екскурсовод музею Тамара НАТАЛЕВИЧ. Зоряній гості, як і іншим відвіду
вачам, було цікавим усе, особливо у залах
Великої Вітчизняної війни та про участь «зелених кашкетів» у неоголошеній афганській
війні. Неабиякий інтерес у співачки викликало також побачене у залі «Історія охорони
державних кордонів радянської доби», а також експонати, що відображають службову
діяльність ДПСУ сьогодні.
Не приховуючи емоцій народна артистка України виказувала своє захоплення

В одному з вагонів потяга
«Кишинів –Москва» в
пункті пропуску «Зернове»
правоохоронці разом із
митниками виявили пакунок
з наркотиками. Знайти сховок
допоміг службовий собака.
Під час огляду чотирилапий
миттєво спрацював на
сидіння пасажирського
купе. Уважно перевіривши
його, прикордонно-митна
оглядова група виявила під
сидінням поліетиленовий
пакунок чорного кольору,
обмотаний клейкою стрічкою.
У ньому знаходилася речовина
рослинного походження
сіро-зеленого кольору.
Приблизна вага виявленої
безгоспної «травички» склала
1 кг 600 грамів. Пакунок із
«зіллям» вилучили та передали
співробітникам лінійного
відділу внутрішніх справ по
станції «ХутірМихайлівський».
Роман ТКАЧ

n «Гості»

з Еритреї…

ЗУСТРІЧ

Валерій ВИШНЕВСЬКИЙ
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мужністю та героїзмом охоронців рубежів
різних поколінь та тому, як найкращі сторінки історії «зелених кашкетів» відтворені у експозиціях музею. А наостанок Ірина
БІЛИК пообіцяла поповнити прикордонний музей історичними предметами з власної колекції.
n

Прикордонники відділу
«Стужиця» затримали чергових
шукачів щастя, які намагалися
у незаконний спосіб подолати
українсько-словацький кордон.
Прикордонний наряд, який
патрулював ділянку, за кількасот
метрів помітив світло двох
ліхтариків, які явно рухались
у бік державного рубежу. У
результаті проведених заходів
з пошуку правопорушників,
оперативна група, на підступах
до державного рубежу, виявила
6 невідомих – п’ятеро чоловіків
і одну жінку. Документів,
які б могли посвідчити
їхню особу, затримані не
мали, а відрекомендувалися
громадянами Еритреї.
Мандрівники пояснили,
що слідували до Словацької
Республіки. До того ж, зі слів
затриманих, четверо з них ще
не досягли 18-річного віку.
Рішення про відповідальність
перед законом та подальшу долю
затриманих визначить суд.
Роман ПАВЛЕНКО
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Не пройшло багато часу як на тій же ділянці кордону охоронцям рубежу знову довелося рятувати життя горе-нелегалів. Зважаючи на свіжу в пам’яті смерть одного з
попередніх «мандрівників», важкий стан затриманих та значну віддаленість найближчого населеного пункту, українські прикордонники звернулися за допомогою до своїх
словацьких колег. Саме оперативні дії правоохоронців врятували цим людям життя.
ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН
Й ТЕХНОЛІЗАЦІЯ СЛУЖБИ

Компетентно про головне
В інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася прес-конференція, присвячена резонансним
затриманням на державному кордоні. Справа в тому, що I квартал нинішнього року виявився для
прикордонників на рідкість урожайним на порушників. До речі, розповідаючи представникам мас-медіа про
службу «зелених кашкетів», перший заступник Голови Державної прикордонної служби України – директор
Департаменту охорони державного кордону генерал-полковник Павло ШИШОЛІН відповів і на багато інших
актуальних питань з життя-буття охоронців рубежу.
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Павло ШИШОЛІН наголосив, що
прикордонним відомством основні завдання протягом першого кварталу
виконано в повному обсязі. Завдяки
комплексним заходам реалізовано конт
роль за обстановкою, яка була досить динамічною, підвищилися основні показники оперативно-службової діяльності,
прикордонники своєчасно реагували на
зміни у тактиці дій порушників. Забезпечено й ритмічність функціонування пунктів пропуску при зростанні у порівнянні з
минулим роком пасажиро-транспортного
потоку на 8%, причому на 24% збільшилася кількість виявлених підроблених
документів (майже 90 паспортів). Наразі прикордонники, за словами генералполковника Павла ШИШОЛІНА, мають
досить серйозні надбання й у безпековій сфері, протидії нелегальній міграції,
контрабанді та браконьєрству. Прикладів
чимало, однак все за порядком…
ЗБРОЯ, БОЄПРИПАСИ, ВИБУХІВКА…
Нинішнього року фактично не змінилася тенденція щодо затримання боєприпасів (6,1 тисячі одиниць) і вибухівки (2,7
кг), однак суттєво зросла, на 33%, кількість
виявленої зброї як у пунктах пропуску, так і
на «зеленці». Уявіть собі, лише за три місяці прикордонники вилучили 235 одиниць
зброї. Нічогенький собі арсенал виходить.
Причому деякі порушники вирізнялися як
оригінальністю вибору «стволів», так і характером спроб їх нелегального перевезення. Наведемо декілька найбільш цікавих
прикладів. Скажімо, наш співвітчизник,
повертаючись на своєму авто додому через
пункт пропуску «Краковець», прихопив із
собою 11 пістолетів різних марок, не забув
їх ретельно сховати та обрати смугу «зелений коридор». Однак провезти пістолети
не вийшло, мало того, вилучили ще й автомобіль, а стосовно нього ведеться досудове
розслідування. Інший приклад теж доволі
своєрідний. У пункті пропуску «Ягодин»
росіянин на авто австрійської реєстрації намагався у паливному баку провезти
пістолет «Desert Eagle» та 1000 набоїв до
нього. Відтак цьому поціновувачу потужних калібрів доведеться відповідати згідно
з чинним законодавством. Наступний порушник – взагалі цікава особа, особливо
для співробітників Служби безпеки України. Справа в тому, що він намагався перемістити через пункт пропуску «Шегині»
автомат, пристрій для безшумної стрільби,
ніж і багнет. Наразі обставини злочину
з’ясовуються.

STOP НАРКОТИК, КОНТРАБАНДА STOP
Хоча у порівнянні з минулим роком
відмічається зниження на 12% кількісних
показників з виявлення наркотичної речовини, якісна складова – на дуже високому
рівні. Краще скажуть цифри. Нинішнього року «зелені кашкети» вилучили 31 кг
«наркоти». Для прикладу: в пункті пропуску «Хутір Михайлівський» у потягу «Кишинів–Москва» прикордонники виявили
6 кг марихуани, в пункті пропуску «Козача
Лопань» у потягу «Севастополь–Москва» –
4,5 кг «травички»; ВПС «Сеньківка» – громадянин Молдови перевозив 6 кг наркотиків, у пункті пропуску «Шегині» у паливному баку авто знайшли більше 5 кг
амфітаміну, в тому ж пункті пропуску серед
продуктів харчування подорожуючого пішим порядком українця виявили більше 1
кг амфітаміну. Список можна продовжувати, але й так зрозуміло: завдяки професійній
роботі охоронців рубежу десятки кілограмів
цієї гидоти не потрапили на чорний ринок.
Водночас за три місяці поточного року правоохоронці вилучили ще майже 8 кг психотропів, близько 1,5 кг прекурсорів тощо.
Активну роботу прикордонне відомство
провадить і в рамках боротьби з економічними злочинами на кордоні, особливо на
його зеленій ділянці. Найбільша проблематика в цьому напрямі, як і в попередні роки,
незаконне переміщення цигарок.
«Проблема одна, – говорить Павло
ШИШОЛІН, – суттєва різниця в цінах на
території України і ЄС, тому ця тема буде
й надалі актуальною, доки цінова політика
не вирівняється. Лише у першому кварталі
2013 року ми затримали 15 мільйонів штук
сигарет, які незаконно переміщали через
державний кордон». Причому тютюнові
ділки вдаються до усіляких хитрощів: проїжджаючи пункти пропуску ховають сигарети серед вантажів, у конструктивних
особливостях транспортних засобів, нама-

гаються порушити держкордон підводами,
високопрохідними автомобілями, у пішому
порядку, човнами або взагалі з аквалангами
під водою.
Ще одним «популярним» видом протиправної діяльності є спроби ввозу/вивозу
викрадених авто або з недійсними/підроб
леними документами (183 одиниці). Збільшення значне – аж на 72 відсотки.
НЕЛЕГАЛЬНІ МАНДРИ
Незаконна міграція для нашої країни
роками не втрачає своєї актуальності та
носить організований і транскордонний
характер. Не дивно – ми межуємо з таким
омріяним для шукачів кращої долі Європейським Союзом. Причому наша країна з
часом перетворюється не лише в транзитну
для нелегалів територію, а й стає кінцевим
пунктом призначення. Попри всі ці факти,
наразі все ж таки фіксується стала тенденція
до зменшення міграційних потоків територією нашої держави. В цьому, на переконання Павла ШИШОЛІНА, значна заслуга
належить зростанню рівня професіоналізму
персоналу у поєднанні з сучасним технічним потенціалом.
Так, у порівнянні з минулим роком на
кордоні затримано незаконних мігрантів
на 31% менше (122 особи). Причому цього
року правоохоронцям у зелених кашкетах
довелося не лише виявляти й затримувати
нелегалів, а й відчайдушно боротися за збереження їхнього життя. Зокрема, під час нещодавніх кліматичних катаклізмів в нашій
країні. От, скажімо, на ділянці відповідальності ВПС «Новоселиця», прикордонний
наряд, незважаючи на негоду, що панувала в
Карпатах, вийшов на патрулювання кордону та виявив трьох вихідців з Азії. Вони вже
перебували у надважкому стані через переохолодження, тому патрулю довелося нести
їх на руках. На жаль, один з них не вижив,
іншим – ця сумна подорож запам’яталася
на все життя.

– Ми проводимо активну роботу,
пов’язану з підготовкою до туристичного
сезону, – сказав генерал-полковник Павло
ШИШОЛІН. – Україна досить приваблива
для туристів, тому ми прогнозуємо подальше зростання кількості бажаючих відвідати
нашу державу. У відомстві вже відпрацьований комплексний план наших дій, узгоджено порядок взаємодії з іншими зацікавленими структурами тощо. Головне завдання,
яке ми перед собою ставимо, це максимальне сприяння пропуску через державний
кордон, причому подорожуючі не повинні
відчувати проблем кордону. В нас є чудовий
досвід – Євро-2012. Хочу зазначити, що ті
технології, що використовувалися під час
чемпіонату не забуті, навпаки, застосовуємо таку практику й нині. Мова йде про систему попередніх повідомлень задля більш
швидшого оформлення пасажирів, практику єдиної зупинки, введення в пунктах
пропуску додаткових смуг та робочих місць
паспортного контролю, й, безумовно, часові показники – 20-30 секунд на оформлення
подорожуючих. Ще одним напрямком такої
діяльності, насамперед, з російськими колегами – є спільний контроль, що значно
спрощує роботу прикордонникам та є зручним для громадян.
Варто відзначити завдання, яке в Державній прикордонній службі України є одним з пріоритетних – це підготовка всієї
системи паспортного контролю до перевірки документів з біометричними паспортами. За словами першого заступника Голови ДПСУ, наразі вже 38 пунктів пропуску
оснащені таким обладнанням (449 робочих
місць), де готові зчитувати біометричні дані.
Проте для повного оснащення необхідно
184 мільйони гривень, з яких державою виділено лише 13,5 мільйона. «Кордон дешевим не буває і потребує значних капіталовкладень» – говорить Павло ШИШОЛІН.
Тому для цього процесу відомство намагатиметься долучити міжнародно-технічну
допомогу.
– МТД значно посилила відомство в технічному плані, – розповів директор Департаменту охорони державного кордону. – За
останні роки ми отримали технічної допомоги на суму більше 700 мільйонів гривень.
Тому можемо говорити про значні кроки
щодо технологізації процесу охорони рубежу. Сьогодні на деяких ділянках встановлено
оптико-електронні системи спостереження, осучаснено обладнання на ПТС, впроваджено багато інших нововведень. Взагалі
у відомстві з’являється новий вид служби
– прикордонник заступатиме в наряд та,
знаходячись безпосередньо у відділі прикордонної служби, буде моніторити кордон
за допомогою відеокамер. Така практика вже
застосовується у деяких підрозділах.
ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ
Керівництво Державної прикордонної
служби України вживає заходів для того,
щоб охоронці рубежів також отримували
нововведену щомісячну грошову винагороду, яка передбачена для Збройних сил України. Це потрібно зробити, щоб не виникло
дискримінації у рівнях грошового забезпечення військовослужбовців різних структур. І, як повідомив генерал-полковник
Павло ШИШОЛІН, відповідні листи відомством уже підготовлені та направлені
до вищих органів влади.
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Якісно, практично, на результат
Сьогодні низка освітніх закладів світу пропонує студентам освоювати
навчальні програми дистанційно. Таку практику доволі успішно
застосовують і прикордонні відомства провідних європейських країн.
Озброївшись їх досвідом, Державна прикордонна служба України
розробила відповідні програми навчання і для свого персоналу. За
досить короткий випробувальний термін можна говорити про значні
успіхи такого нововведення у відомстві.

Валентина ЛАЗАРЧУК

Сьогодні дистанційна форма здобуття
знань займає перспективне місце в системі освіти. Вітчизняне прикордонне відомство, йдучи в ногу з сучасними тенденціями, впевнено запроваджує таку форму
навчання й у власній системі підготовки
персоналу.
Фахівці управління персоналу АДПСУ
відзначають у застосуванні такої практики
багато плюсів. По-перше, це дає можливість Службі заощадити кошти. Адже створення для військовослужбовців, які виявили бажання підвищити свою кваліфікацію,
необхідних умов (в першу чергу побутових
та матеріально-технічних), – це немалі фінансові затрати. По-друге, прикордонник
може займатися самоосвітою, не відриваючись ані від місця проживання, ні від
виконання своїх посадових обов’язків. Та
й розприділяти час для освоєння того чи
іншого матеріалу він може самостійно, підлаштовуючись під свій особистий графік.
Не потрібно забувати і про індивідуальні
здібності кожної людини. Скажімо, комусь
вивчення елементів захисту паспортних
документів дається надзвичайно легко, а
хтось витрачає на це значно більше часу.
Єдине, що вимагається від відомства, – забезпечити доступ до необхідних джерел інформації та систематизувати їх відповідно
до напрямів навчання. Що, в принципі, й
було успішно втілено на практиці.
Минулий рік у цьому контексті став
апробаційним. Спочатку курс навчальних програм було вирішено розробити
для начальників відділів прикордонної
служби. За основу було взято аналогічні
навчальні курси наших польських колег.
Адаптувавши їх до вимог і стандартів віт-

чизняного прикордонного відомства,
минулого року вищезгаданій категорії
військовослужбовців
запропонували
пройти курси підвищення кваліфікації
дистанційно. Після того як даний проект
успішно показав себе на практиці, 2013го року стартував аналогічний пілотний
курс навчання вже для молодшого персоналу Служби.
То яким же чином побудована дана
схема? Усе доволі просто. Військовослужбовцю, котрий вирішує підвищити свою
кваліфікацію або ж отримати необхідні
навики за непрофільним напрямом освіти (для прикладу, інструктор-кінолог має
можливість освоїти принципи роботи з
паспортними документами) потрібно зареєструватися на внутрішньому інтернетресурсі ДПСУ Intranet за адресою
“GCDN.DPSU”. Після цього «студентдистанційник» приступає до вивчення
обраної програми. У його розпорядженні
є лекції, що супроводжуються мультимедійними засобами – фото-, відео- та аудіофайлами. Він також може ознайомитися з
усіма нормативними документами відповідної тематики.
Для перевірки рівня засвоєння матеріалу військовослужбовець проходить
контрольні тести. Позитивна оцінка дозволяє йому приступати до освоєння наступного рівня. Після того як студент
успішно проходить усі запропоновані тести він прибуває до навчального закладу,
на базі якого організовується відповідний
курс. На цьому етапі вже безпосередньо
викладач оцінює рівень отриманих військовослужбовцем знань. І коли останній
успішно складає свої підсумкові іспити,
йому вручають сертифікат про освоєння
відповідного навчального курсу. До речі,
підсумкові іспити зазвичай займають не
більше трьох днів.

Погодьтеся: раціональне використання часу та відсутність необхідності виїжджати на навчання відіграють далеко не
останню роль у дистанційній формі навчання. Ось таким нехитрим способом
кожен прикордонник, який прагне розвиватися професійно, може задовольнити свою потребу, на якій би ділянці рубежу він не перебував.
Щоправда, є певні напрями підготовки, які з об’єктивних причин не розміщують у мережі. Це, зокрема, предмети
оперативно-розшукової діяльності (зрозуміло, гриф таємності), а також особистої безпеки, застосування сили тощо. Дані
програми військовослужбовці проходять
безпосередньо у відомчих навчальних закладах.
Отож, за дистанційною формою навчання в поточному році з числа офіцерів
готуватимуть: начальників відділів прикордонної служби, мультиплікаторів з
питань забезпечення захисту паспортних
документів і можливих способів їх фальсифікації, мультиплікаторів з питань українського законодавства та Шенгенського
права у сфері прикордонного контролю.

Окремий курс «Права людини» для українських прикордонників спеціально розробляє Міжнародна організація з міграції,
котра виступає активним ініціатором і помічником у запровадженні дистанційного
навчання у відомстві.
Молодший персонал Служби має
можливість освоювати наступні курси:
«Сучасне забезпечення паспортних документів та можливі способи їх фальсифікації» (на базі Навчального центру
Держприкордонслужби),
«Підготовка
оглядових груп Морської охорони Державної прикордонної служби України під
час проведення огляду українських та іноземних невійськових суден» (Навчальнотренувальний центр Морської охорони),
а також «Теоретичні основи підготовки
та використання у службі інспекторівкінологів із службовими собаками»
(Велико-Мостівський навчальний прикордонний загін).
Загалом на курсах підвищення кваліфікації за новою формою навчання зареєстровано 1773 військовослужбовці. Серед
них – 1492 офіцери та 281 прикордонник з
числа молодшого персоналу.
n
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РУБЕЖÛ СТРАНÛ СОВЕТОВ – НЕПРИСТУПНÛ!
О ïограни÷нике и его верном дрóге

Задерæания Ôедора Ковøова
Ìëàäøèé ñåðæàíò Ôåäîð Êîâøîâ
â ïîãðàíè÷íûõ âîéñêàõ ñëóæèò ñ
íà÷àëà âîéíû. Îí ñðàçó æå ïîëþáèë âåðíîãî, íàäåæíîãî äðóãà
— ñîáàêó è âîò óæå áîëåå äâóõ
ëåò íå ðàññòàåòñÿ ñ íåé. Çà ñâîþ
ñëóæáó íà ãðàíèöå îíè íà ñâîåì
ñ÷åòó èìåþò äåñÿòêè çàäåðæàííûõ
âðàæåñêèõ ëàçóò÷èêîâ.
Èìÿ ìàñòåðà ïîãðàíè÷íîãî
äåëà ñòàëî èçâåñòíî äàëåêî çà
ïðåäåëàìè íàøåé çàñòàâû. Î íåì ñ
ëþáîâüþ ãîâîðÿò áîéöû è îôèöåðû
â äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Âñå çàäåðæàíèÿ Êîâøîâà — ýòî ïðèìåðû
äîáðîñîâåñòíîãî âûïîëíåíèÿ èì
ñëóæåáíîãî äîëãà, îáðàçöû áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Ðîäèíå.
Íà ðàññâåòå ÿíâàðñêîãî óòðà
Êîâøîâ, îñìàòðèâàÿ ìåñòíîñòü,
óâèäåë îêîëî ñêèðäû åëå çàìåòíûå
ïðèçíàêè ñìÿòîé ñîëîìû. «Çäåñü
ëåæàë ÷åëîâåê», – ñðàçó æå ðåøèë
îí è ïîäàë ñîáàêå êîìàíäó «èñêàòü». Ñëåä áûë íåñâåæèì è çèã-

çàãàìè âåë â ëåñ. Äàæå õîðîøî
íåòðåíèðîâàííûé Ëþêñ ýòîò ñëåä
áðàë ñ òðóäîì. Íî äîëãèå ÷àñû íàñòîé÷èâîãî ïîèñêà äàëè ðåçóëüòàò:
äâà øïèîíà áûëè íàñòèãíóòû â ïðîòèâîòàíêîâîì ðâó íà îïóøêå ëåñà.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé Êîâøîâà â òåìíîòå íî÷è âíîâü âåë
Ëþêñ. Ñáðîñèâ âåðõíþþ îäåæäó,
Ôåäîð åëå ïîñïåâàë çà ñîáàêîé,
äåðæà â ðóêàõ íàòÿíóòûé ïîâîäîê. Ïîò çàëèâàë ãëàçà. Ìåäëèòü
áûëî íåëüçÿ: ñëåä âåë ê ãðàíèöå.
Åùå íåñêîëüêî ìèíóò – è ðóáåæ
áóäåò íàðóøåí. Â òåìíîòå ìåëüêíóë ñèëóýò íåèçâåñòíîãî. Ñîáàêà ìãíîâåííî ðèíóëàñü âïåðåä, è
âîò îíà óæå íà ïëå÷àõ âðàãà.
Ïðèìåðó Ôåäîðà Êîâøîâà ñëåäóþò äðóãèå áîéöû è ñåðæàíòû
çàñòàâû ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Êàøåâàðîâà. Íà èõ ñ÷åòó ñâûøå òðåõ
äåñÿòêîâ çàäåðæàííûõ íàðóøèòåëåé ãðàíèöû è áàíäèòîâ.
Ì. ÍÀÓÌÎÂ

Ñòàðøèé ñåðæàíò Êóäðÿâöåâ ñî ñâîåé êðàñàâèöåé
— ðîçûñêíîé ñîáàêîé Àðãî ñëàâèòñÿ íà âñþ ÷àñòü
ïîëêîâíèêà Íàëåòîâà. Òðè ðàçà ïîäðÿä ïîãðàíè÷íèê
è åãî âåðíûé äðóã âûõîäèëè ïîáåäèòåëÿìè èç ñõâàòîê ñ âðàãàìè.
Íåäàëåêî îò Áóãà â ëåñó áûë îáíàðóæåí
ñëåä, èäóùèé â íàø òûë. Àðãî ñðàçó âçÿëà ýòîò
ñëåä è ïîâåëà Êóäðÿâöåâà ïî ëåñíîé ÷àùå. Ìîæíî áûëî óäèâëÿòüñÿ âûíîñëèâîñòè îáîèõ: ýòî áûë
íåïðåðûâíûé âîñüìèêèëîìåòðîâûé áåã. Êîãäà ïðîìåëüêíóëè ïåðâûå ïÿòü êèëîìåòðîâ ïðåñëåäîâàíèÿ
â ëåñó, ïóòü ïîãðàíè÷íèêó ïðåãðàäèëî íåçàìåðçàþùåå áîëîòî. Àðãî íå ðàñòåðÿëàñü è ñìåëî êèíóëàñü
â âîäó. Âñëåä çà íåé, ïåðåïðûãèâàÿ ñ êî÷êè íà
êî÷êó, íå âûïóñêàÿ ïîâîäêà èç ðóêè, áåæàë Êóäðÿâöåâ. Òðåõêèëîìåòðîâîå ïðåïÿòñòâèå áûëî âçÿòî. Áîëîòî ïðîéäåíî, è â äîìå íà îêðàèíå ñåëà
íàðóøèòåëü áûë çàäåðæàí.
×åðåç äâà äíÿ ñòàðøåìó ñåðæàíòó Êóäðÿâöåâó
îïÿòü ïðèøëîñü ñî ñâîåé Àðãî èäòè ïî ñëåäó. Íà ñåé
ðàç ïðåñëåäîâàíèå åùå áîëåå óñëîæíèëîñü: ïóòü ïåðåñåêàëè è áîëîòà, è äîðîãè, è íàñåëåííûå ïóíêòû.
Íî Àðãî íå òåðÿëà ñëåäà, åå íå ñáèâàëè ñ ïóòè ïîñòîðîííèå çàïàõè ìíîæåñòâà ëþäåé è æèâîòíûõ. Íà
øåñòíàäöàòîì êèëîìåòðå Êóäðÿâöåâ óâèäåë âïåðåäè
ñåáÿ óáåãàþùåãî íàðóøèòåëÿ. Ñòàðøèé ñåðæàíò ñïóñòèë Àðãî ñ ïîâîäêà. Îãðîìíûìè ïðûæêà ìè ñîáàêà
äîãíàëà ïðåñòóïíèêà è òèãðîì ïðûãíóëà åìó íà øåþ.
Íàðóøèòåëü áûë ïîéìàí.
Òðåòèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë íà ïÿòûé äåíü. Ñ òàêèì
æå èñêóññòâîì, ñ òàêîé æå áûñòðîòîþ è íàïîðèñòîñòüþ áûëè ïðîéäåíû 11 êèëîìåòðîâ ïðåñëåäîâàíèÿ. Â
îäíîé èç õàò ïîãðàíè÷íîãî ñåëà Êóäðÿâöåâ è Àðãî
íàñòèãëè ïðåñòóïíèêà.
Ìàéîð ÀËÅÊÑÅÅÂ

ÍÀ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÒÐÎÏÅ
Ðèñ. õóäîæíèêà Í. ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Шляхом конструктивних реформ
Костянтин КРИМСЬКИЙ

Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê ó ¹13 çà 5 êâ³òíÿ 2013 ðîêó.
Планується, що зазнає реформування надання адміністративних послуг.
Серед нововведень – створення центрів
надання адміністративних послуг у містах обласного та/або республіканського
Автономної Республіки Крим значення,
містах Києві та Севастополі, районах,
районах у містах Києві та Севастополі.
Мета цього кроку – створення зручних і
доступних умов для споживачів.
Зокрема, вже з липня тут проводитиметься оформлення та видача паспорта
громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини. Також тут буде
влаштовано первинну держреєстрацію
речових прав на нерухоме майно, в тому
числі на земельну ділянку, і видачу витягів із Державного земельного кадастру.
У червні до Верховної Ради має бути
внесено законопроект, який визначить
розміри плати за вчинення нотаріальних
дій і розширить перелік випадків засвідчення правильності копій (фотокопій)
документів і виписок з них, справжності підпису на документах не лише
нотаріально, а й посадовими особами
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій тощо.
Починаючи з грудня спілкуватися із
центрами адмінпослуг можна буде дистанційно. Для цього передбачено можливість прийняття та повернення документів засобами поштового зв’язку.
Вже з цієї весни заплановано здійснення безпосередньо в підрозділах Державтоінспекції МВС оформлення договорів
купівлі-продажу транспортних засобів, а
також передбачено можливість продажу
транспортного засобу без перереєстрації,
якщо він отриманий у спадщину.
Зазнає спрощення і порядок надання
адміністративних послуг органами Державної міграційної служби. Так вже фактично має діяти реєстрація місця проживання, місця перебування фізичної особи
на підставі договору оренди житлового
будинку (квартири), завіреного у тому
числі адміністратором центру надання
адміністративних послуг. Максимальний
строк, який дається центрам на оформлення паспорта громадянина України,
починаючи з грудня 2013 року становитиме – 10, а закордонного паспорта – 20
днів. Хто побажає отримати документи
для виїзду за кордон протягом семи робочих днів, повинен буде сплатити держмито у подвійному розмірі.
Згідно з Планом у грудні вже будуть оформлятися паспорти громадянина України для виїзду за кордон з
безконтактним електронним носієм та
можливістю внесення до нього основних
і додаткових біометричних даних.
Також у Плані зазначено, що рівень
гармонізації національних стандартів із
міжнародними та європейськими стандартами має досягти не менше 80 відсотків загального обсягу. Добровільне застосування таких норм розглядається як
доказ безпечності продукції.
Системи українських санітарних та
фітосанітарних стандартів мають адаптуватися до законодавства Європейського Союзу. Зокрема, підлягають скасуванню вимоги щодо одержання та/або
проходження (здійснення) виробниками
харчових продуктів документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів,

Багато в чому життя держави залежить від стану її економіки. Адже за деякими науковими поглядами
вона є базисом, на якому будуються решта інститутів країни. І навіть сама політика є концентрованим
виразом економіки. А ця галузь, як відомо, живе за своїми законами, які хоч і діють так само непереборно,
як закони тієї ж фізики, але в кожній ситуації проявляють себе по-різному. Тож влада в усьому світі
намагається шукати рецепти того, щоб забезпечити економічне зростання. В Україні для цього ще 2010
року прийнято Національну програму економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
погоджень, експертиз тощо, які не застосовуються в практиці Європейського Союзу. Якщо просто – про вимоги
ДСТУ, які сьогодні певною мірою гарантують якість і безпечність продукції,
можна буде забути. Ці показники мають
бути дотримані, але вже за європейськими нормами.
Зміниться і підхід до боротьби з економічними злочинами. Вже у квітні до
Парламенту буде внесено законопроект, за яким усуватимуться дублювання
функцій і надмірного тиску з виявлення
та розслідування злочинів у бюджетній
сфері й посилення відповідальності за
приховування (недекларування) та несплату податків і зборів. Те, чим нині
опікуються податкова міліція, митні
органи, Держслужба боротьби з економічною злочинністю МВС, Департамент
контррозвідувального захисту економіки
держави СБУ заплановано консолідувати в єдиному органі. А ось розслідування
злочинів проти приватної власності буде
належати до виключної компетенції органів внутрішніх справ, які натомість
позбавлятимуться права проводити перевірки суб’єктів господарювання.
Відповідний законопроект захищатиме права підприємців, які, на думку
податкових органів, дещо недоплатили
державі, і в той же час вважають, що це
помилка. Президент пропонує заборонити порушення кримінальних проваджень
за ухилення від сплати податків і зборів
у разі, коли донарахована сума оскаржується в адміністративному або судовому
порядку і закривати кримінальні справи
у разі, якщо донарахування скасовано в
адміністративному або судовому порядку.
Найближчою перспективою План
вбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію України в Європейський Союз. Одночасно планується розширення вільної торгівлі з
державами-учасницями СНД і поглиблення співробітництва з перспективними
торговельними
партнерами та регіональними інтеграційними
об’єднаннями.
Незмінним лишається курс України
на поліпшення для вітчизняних товаровиробників умов торгівлі на зовнішніх
ринках. Серед запланованих заходів –
переговори про вільну торгівлю із Сербією, Канадою, Туреччиною, Ізраїлем,
В’єтнамом, Єгиптом, Індією та Радою
співробітництва арабських держав Пер-

ської затоки. Також на меті – лібералізація Сполученими Штатами Америки антидемпінгових заходів щодо української
продукції за результатами проміжних
переглядів і визнання Аргентинською
Республікою й Мексиканськими Сполученими Штатами ринкового статусу
економіки України для цілей антидемпінгових розслідувань.
У червні Урядом має бути схвалено
Концепцію системи державної підтримки експорту України, якою передбачено:
ефективний механізм представництва
зовнішньоекономічних інтересів України за кордоном, належний інформаційний супровід діяльності українських
експортерів за кордоном (у тому числі
шляхом створення відповідного інтегрованого Інтернет-ресурсу) та заходи
державної фінансової підтримки експортної діяльності, зокрема, шляхом
кредитування та страхування експортних операцій.
Підлягатимуть реорганізації ринок
електроенергетики та вугледобувна галузь. Процес ліквідації неперспективних
вугледобувних і торфодобувних підприємств має бути завершено до 2016 року.
Нині ж тривають підготовчі та розпочинаються окремі практичні заходи з реалізації таких рішень.
В той же час триватиме створення
умов для підвищення інвестиційної привабливості видобування нафти і газу. Тут
очікується спрощення дозвільної системи для видобутку вуглеводнів, зокрема,
на низькопродуктивних і родовищах зі
складними умовами розробки та тих, що
залягають у нетрадиційних колекторах, а
також низка інших економічно прорахованих кроків.
Заплановано модернізацію внутрішньої (транзитної) газотранспортної системи України, задля чого протягом року
має бути укладено проектну угоду між
Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським
інвестиційним банком.
Забезпечення
рентабельного
функціонування та інвестиційної привабливості
підприємств
житловокомунального господарства включатиме
удосконалення системи тарифоутворення на житлово-комунальні послуги. Введення економічно об´рунтованих тарифів відбуватиметься паралельно із
удосконаленням системи соціального
захисту. Для цього в листопаді буде за-

тверджено державні соціальні нормативи
користування житлово-комунальними
послугами та порядок і строки їх впровадження у заходах соціального захисту
населення (пільги, субсидії).
Для підвищення рівня розрахунків
у жовтні Глава Уряду та Мінрегіон мають внести до Парламенту проект закону щодо визначення розміру та порядку
стягнення пені за несвоєчасні розрахунки
за спожиті житлово-комунальні послуги.
Буде також стимулюватися діяльність
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. З цією метою у грудні також має вноситись законопроект, який
регулюватиме всі принципові питання.
На пасажирів залізниці чекає підвищення якості обслуговування. Задля
цього вводитиметься бонусна система
квитків на поїзди класу «Інтерсіті» та
«Інтерсіті+». Вартість проїзних документів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у цілому, залежатиме від строків продажу. Низка потягів
далекого сполучення буде зупинятися
в Києві на залізничних станціях «Дарниця» та «Святошин». Питання доцільності запровадження міжнародного
швидкісного залізничного сполучення
Львів – Перемишль – Варшава визначатиметься на переговорах із представниками Польщі та ЄС у листопаді. Можливість швидкісного сполучення між
Києвом і Москвою вирішуватиметься
на аналогічних переговорах із Росією. В
листопаді розпочнеться будівництво залізничного пасажирського сполучення
між Києвом та міжнародним аеропортом
«Бориспіль».
З аграрного питання слід готуватися до
створення прозорого ринку земель, розроблення ефективного механізму обороту
земель сільськогосподарського призначення.
Безумовно, це лише стислий огляд
того, яким чином рухатиметься країна до стану, коли заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка та
ефективна держава стануть реальністю, якої прагне чинна влада. Нам же,
як громадянам, котрі бажають процвітання Україні, належить не лише ознайомитися з такою перспективою, але й
брати в її втіленні безпосередню участь.
Адже те, наскільки успішною буде будьяка державна програма напряму залежить від рівня її підтримки більшістю
громадян.
n
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ВОДІЮ НА ЗАМІТКУ

Андрій ГЕРАСИМКІВ
за інформаöіºþ СБДР ДПСУ

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Перш за все слід звернути увагу
на нові визначення, які з’явилися
в Правилах дорожнього руху, зокрема:
– автопоїзд (транспортний
склад) – механічний транспортний засіб, поєднаний з одним або
кількома причепами за допомогою
зчіпного пристрою;
– водій – особа, яка керує
транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення
тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування
транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування
транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керування транспортним засобом, перебуваючи
безпосередньо в транспортному
засобі;
– газон – ділянка однорідної
території з дерновим покриттям,
який штучно створюється шляхом
посіву і вирощування дерностворюючих трав (переважно багаторічних злаків) або дернування. До
речі, стоянка на газонах відтепер
заборонена пунктом 15.10 ПДР.
– денні ходові вогні – зовнішні світлові прилади білого кольору,
передбачені конструкцією транспортного засобу і призначені для
поліпшення видимості транспортного засобу під час його руху в
світлий час доби.
Слід зазначити, що водночас
урядовці зобов’язали водіїв усіх
механічних транспортних засобів
з 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами включати денні
ходові вогні, а в разі їх відсутності
в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.
– залишення місця дорожньотранспортної пригоди – дії учасника дорожньо-транспортної пригоди, спрямовані на приховування
факту такої події або обставин його
вчинення, які викликали необхідність проведення працівниками
міліції заходів щодо встановлення
(розшуку) цього учасника і (або)
розшуку транспортного засобу;
– маневрування (маневр) –
початок руху, перестроювання
транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот направо
або наліво, розворот, з'їзд з проїжджої частини, рух заднім ходом;
– острівець безпеки – технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних
переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги і призначений як захисний
елемент для зупинки пішоходів
при переході проїжджої частини
дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний
перехід.
– удосконалене покриття
– цементобетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне покриття, мостові,
вимощені бруківкою і мозаїкою,
збірне покриття із дрібнорозмірних бетонних плит, із щебеню й
гравію, оброблених органічними і
в’язкими матеріалами. Таким чином, фактично, будь-яка не гравійна і не ´рунтова дорога вважається дорогою з удосконаленим
покриттям.

Змінено також і визначення
«темного часу доби». Якщо раніше таким вважався період, що починався за 30 хвилин після заходу
сонця і закінчувався за 30 хвилин
до його сходу, то тепер темним часом доби вважається частина доби
від заходу до сходу сонця. Також з
нової редакції ПДР виключено те,
що у разі розміщення реклами на
транспортних засобах водій повинен мати при собі узгодження, видане підрозділами ДАІ.
ЗНАКИ І ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА
Введена низка нових дорожніх
знаків і табличок до них. Деякі з
них ніколи раніше не використовувалися, інші просто замінять собою старі. Так, до попереджувальних дорожніх знаків додався 1.40
«Кінець дороги з удосконаленим
покриттям». У наказових видозмінені 4.2 «Рух праворуч» і 4.3 «Рух
ліворуч», а також додано знак «Напрямок руху транспортних засобів
з небезпечними вантажами».

руху в одному напрямку, дорожній
знак повинен дублюватися на розділовій смузі, над проїжджою частиною або на протилежній стороні
дороги.
Крім того, в ПДР чітко визначено, що дорожні знаки мають
перевагу перед дорожньою розміткою. Подібні протиріччя часто
виникають після ремонту доріг,
коли змінюється організація руху,
а стара розмітка залишається на
проїжджій частині.
Щодо останньої також є багато
нововведень. Перш за все введено розмітки синього кольору (для
позначення паркувальних майданчиків на проїжджій частині)
та помаранчеву (в якості тимчасової, де на певний період змінено організацію дорожнього руху).
Поперечна жовта лінія відтепер
попереджатиме про наближення до «лежачих поліцейських», а
червоні поперечні смуги на пішохідному переході попереджають
про аварійно-небезпечну ділянку,

У пункті 11.4 вимогу здійснювати обгін лише зліва виключено з
Правил дорожнього руху, оскільки
вона суперечила терміну «обгін»,
який сам по собі що передбачає
виїзд на зустрічну смугу, що й так
знаходиться ліворуч. При цьому
у водіїв, як і раніше, залишилася
можливість випередження транспортних засобів по суміжній смузі – як зліва, так і справа.
Натомість з'явився пункт
15.15, який свідчить, що «на проїжджій частині забороняється
установка предметів, що перешкоджають проїзду або паркуванню
транспортних засобів, за винятком
випадків: оформлення дорожньотранспортної пригоди; виконання дорожніх робіт або робіт,
пов'язаних із зайняттям проїзної
частини; обмеження або заборони
руху транспортних засобів і пішоходів у випадках, передбачених законодавством.
Щоб підвищити безпеку перевезення організованих груп дітей,

Нові дорожні постулати
Уже з 15 квітня нинішнього року українські водії їздитимуть за новими Правилами
дорожнього руху. Норми поведінки на вітчизняних автошляхах зазнали суттєвих змін і
доповнень, які повинен знати й виконувати кожен, хто сідає за кермо транспортного засобу.

В
інформаційно-вказівних
знаках з’явився «Напрямок руху
для вантажних автомобілів». А
знак 5.38 «Місце для стоянки»
тепер має три види. Крім того,
урядовці додали нові знаки, такі
як «Кінець пункту зупинки автобуса», «Кінець пункту зупинки
трамвая», «Кінець пункту зупинки
тролейбуса», «Покажчик напрямків», «Початок щільної забудови» і «Кінець щільної забудови»,
«Зміна схеми руху»; «Аеропорт»,
«Залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів»; «Автовокзал або
автостанція»; «Культова споруда»;
«Критий паркінг», «Промислова
зона»; «Фото-, відеофіксація порушень Правил дорожнього руху».
Видозмінений 6.4 «Вогнегасник»,
а дорожній знак «Автозаправна станція» є в трьох варіантах.
З’явилося й кілька табличок до дорожніх знаків, а саме «Вид небезпеки» та «Лижники».
Також уточнена вимога дорожніх знаків «Рух заборонений»
і «В'їзд заборонений» – чітко прописані випадки, при яких забороняються рух і в'їзд транспортних
засобів.
Суттєво підвищено й вимоги до установки дорожніх знаків.
Так, у Правилах написано, що
вони повинні бути видні на відстані не менше 100 м у напрямку
руху і розміщені не вище 6 м над
рівнем проїзної частини. Якщо дорога має більш ніж одну смугу для

або ж що тут можуть переходити
дорогу сліпі пішоходи. Крім того,
місця, де велосипедна доріжка перетинає проїжджу частину, повинні бути пофарбовані суцільним
червоним тлом з білою розміткою.
ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ
Передусім слід відзначити, що
сигнали регулювальника мають
перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами усіх дорожніх
знаків, а не тільки знаків пріоритету, як було раніше.
Внесено зміни у пункт 8.7.3
ПДР – стрілка зеленого кольору
на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора
з вертикальним розташуванням
сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при увімкненому
червоному сигналі світлофора з
крайньої правої смуги руху (або
крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом) за умови надання переваги в русі іншим
його учасникам, які рухаються з
інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух.
Пункт 10.4 доповнено реченням такого змісту: «Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен
дати дорогу попутним транспортним засобам, що рухаються попереду нього і виконують розворот».
Тобто, якщо автомобіль, який знаходиться попереду, розвертається,
дорогою треба поступитися, а не
намагатися проскочити зліва.

на транспортному засобі з розпізнавальним знаком «Діти» під час
посадки і висадки пасажирів повинні бути включені проблискові
маячки помаранчевого кольору і
(або) аварійна світлова сигналізація. Наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним
знаком «Діти», що зупинився з
увімкненими проблисковими маячками помаранчевого кольору і
(або) аварійною світловою сигналізацією, водії транспортних засобів, які рухаються по суміжній
смузі, повинні знизити швидкість,
а в разі потреби зупинитися, щоб
уникнути наїзду на дітей.
Також вже немає чіткої вимоги до водіїв їздити на шинах,
відповідних сезону експлуатації.
Натомість з'явилася лояльніша
рекомендація: «у разі постійної
експлуатації транспортного засобу
на дорогах із слизькою проїжджою
частиною рекомендується використовувати шини, відповідні стану проїжджої частини». Крім того,
відповідно до нової редакції ПДР з
органами Державтоінспекції вже
не узгоджується розміщення реклами на транспортних засобах.
ПОСИЛЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Зміни стосуються також і посилення покарання за порушення
Правил дорожнього руху. Зокрема, встановлено межу порушення
швидкісного режиму не 20 км/год,

а 10 км/год, а також введено градацію розміру штрафів за перевищення швидкості:
на 10 км/год – 255-340 грн.
на 20 км/год – 340-510 грн.
на 30 км/год – 510-680 грн.
на 50 км/год – 680-850 грн.
А за систематичне порушення
швидкісного режиму водія взагалі
можуть позбавити права керування транспортним засобом терміном до 10 років.
Призначення штрафів відбуватиметься і в автоматичному
режимі за матеріалами фото та
відеофіксації. Причому відповідальність покладатиметься на
власника авто. Але, якщо останній
протягом 10 днів надасть у підрозділ ДАІ достовірну інформацію
про особу, яка вчинила правопорушення на його транспортному засобі, покарання з нього буде знято.
У разі ДТП з потерпілими, які
мають тілесні ушкодження (легкі,
середні, важкі) на винуватця буде
накладатися штраф від 2550 грн.,
позбавлення прав на 1-2 роки або
адмінарешт на 7–10 днів. А ось керування автомобілем без прав тягне за собою штраф 1700–4250 грн.
або конфіскацію авто.
Слід зазначити, що посилення
відповідальності учасників дорожнього руху відбуватиметься й надалі. Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки.
Так, Президент України Віктор
ЯНУКОВИЧ доручив Уряду до
липня 2013 розробити і внести на
розгляд Верховної Ради проект закону про зміни до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо збільшення розмірів
штрафів за деякі порушення ПДР.
Передусім це стосується нехтування водіями та пасажирами ременями безпеки, наднормативного тонування вікон авто, використання
елементів освітлення, що не відповідають чинним стандартам.
Глава Держави також пропонує вдосконалити процедуру сплати штрафів за порушення ПДР та
застосування механізму автоматичного заліку таких штрафів під
час отримання коштів в органах
Державної казначейської служби.
Крім того, у плані дій розглядається запровадження фотофіксування порушень ПДР в режимі
«без втручання уповноваженої
особи», через автоматичну обробку інформації про порушення
Правил дорожнього руху. Також
пропонується внести зміни, які
передбачать:
– неможливість притягнення
до адміністративної відповідальності за порушення ПДР в разі,
якщо дорожня розмітка та/чи дорожні знаки не відповідають чинним стандартам або є невидимими
для учасників руху;
– обов'язкове встановлення
на автомобільних дорогах із більш
ніж однією смугою руху дорожніх
знаків для кожної смуги;
– запровадження європейських стандартів дорожніх знаків,
дорожньої розмітки, освітлення
пішохідних переходів тощо.
Також пропонується заборонити суб'єктам господарювання
облаштування місць для паркування на тротуарах та проїзній
частині автомобільних доріг. Натомість 100% дорожніх знаків, що
містять рекламну інформацію,
буде ліквідовано.
n
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16:30 «БРИГАДА. СПАДКОЄМЕЦЬ»

21:45 «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»

00:00 «ЗАМІНА-2. ОСТАННІЙ УРОК»

01:15 «ЛІСОВИК»

ICTV

УКРАЇНА

НТН

УКРАЇНА

Відтоді як загинули друзі Олександра Бєлова, пройшло багато часу. Сам Сашко змушений
переховуватися. Однак його
гроші не дають спокою бандитам, які вирішили розшукати
їх...

Пол Еджкомб, який працював
охоронцем блоку смертників у
в'язниці, проводжав багатьох
злочинців у їхню останню путь від
камери до електричного стільця
довгим, застеленим зеленим
лінолеумом, коридором.

Бандити вбивають вчителя, який
намагався запобігти крадіжці
автомобіля. Покійний виявився
братом найманця, який саме
зараз приїхав до міста. Він влаштовується замість убитого до
школи, де той викладав.

У день свого тридцятиріччя молода бізнес-леді за дивних обставин знайомиться з лісовим
відлюдником. На перший погляд,
випадкова зустріч не може вплинути ні на бізнес нашої героїні, ні
на її розмірене світське життя.

ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 12.35, 03.30

ІНТЕР
05.35 Х/ф «Джентльмени

Новини
Огляд преси
Гiгабайт
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «А. Пугачова.
Знайти мене»
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05, 20.55 Офiцiйна
хронiка
10.15 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.55, 19.05, 21.25 Дiловий
свiт
13.00 Право на захист
13.20 Темний силует
13.30, 19.45 Про життя
14.40 Вiкно в Америку

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.25
13.25

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35, 05.05 Життя на
рiвних
15.50 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
18.45 Свiт спорту
18.55 Агро-News
19.25 Сiльрада
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

14.20
15.15
16.10
17.55
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.20
01.00

удачi»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Фродя»
Новини
Т/с «Фродя»
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Чекай на мене
Т/с «Жiночий
лiкар»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар»
Подробицi
Т/с «Повороти
долi»
Т/с «Голубка»
Т/с «Перевiзник»
Профiлактика

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

11.40
13.40
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.20
23.30
23.50
00.15
01.15
02.05
03.55
04.15
05.05

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 «Тiльки ти»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Грошi
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Грошi
Х/ф «Життєва сила»
ТСН
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Х/ф «Вихiд Дракона»
12.10 Анекдоти по-

12.25
12.45
13.00
13.40
14.40
16.30
18.45
19.10
20.05
21.55
23.05
00.50
01.50
03.30

українськи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Убивча сила»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Долi»
Х/ф «Бригада.
Спадкоємець»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Долi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Надзвичайнi новини
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
06.00 Чужi помилки.
Дiвчина без минулого

06.45 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда
10.05
11.05
12.05
14.00
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
23.35
00.30
01.25

про зiрок
Зiркове життя. У
шлюбi зi звiром
Зiркове життя.
Багатодiтнi родини
Один за всiх
Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Наречений»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Перстень iз
Амстердаму»
Штурман торгового флоту Юрій
Фастов буває за
кордоном. Одного разу на прохання ділка Михайла він знайомиться в Амстердамі з барменом
Фредом, який
займається валютними операціями. Незабаром Фастова
вербує іноземна
розвідка.

02.55 Нiчний ефiр

НОВИЙ
04.45 Teen Time
04.50 Т/с «Айкарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш

06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.00
13.25
13.30
14.35
14.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
23.00
00.00
00.20
01.15
02.00
02.45
02.50

шокуюче
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Брюс
всемогутнiй»
Т/с «Воронiни»
Kids' Time
М/с «Качинi iсторiї»
Kids' Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Ревiзор-2
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Еврика»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

НТН
05.50 Х/ф «Джокер»
08.10, 03.05 Агенти впливу
09.00 Х/ф «Марiя з
Назарета»

УКРАЇНА
06.10, 05.30 Т/с «Дорожнiй
патруль-5»

07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Подiї

11.00 Т/с «Зворотний
вiдлiк»

14.35 Т/с «Даїшники»
18.30 Лохотрон
19.00, 23.30, 01.35, 04.05
Свiдок

07.20 Ранок з Україною
09.20, 14.00, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00 Т/с «Своя правда»
15.35, 03.10 Щиросерде

19.30 Т/с «Вулицi розбитих

зiзнання

лiхтарiв-9»
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Маямi-9»
Х/ф «Замiна-2.
Останнiй урок»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови

16.00, 04.45 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.55 Говорить

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Помста»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
16.05 Т/с «Студенти»
17.20, 01.25 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу
20.10 Т/с «Любить, не
любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Дурнів+1
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!

ФУТБОЛ
08.20, 10.20, 16.00, 22.00,
04.45 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
08.55, 09.25 Гра прекрасна
09.55 Топ-матч
10.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Валенсiя»
12.55 Futbol Mundial
13.25 ЧУ. «Ворскла» –
«Металiст»
15.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
16.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» – «Реал»
18.30, 22.45, 02.35
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
19.20, 23.40, 03.45
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
20.30, 01.05 Європейський
weekend

21.30
22.30
00.00
02.05
04.35

Україна

20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

21.45 Х/ф «Зелена миля»
01.15 Х/ф «Лiсовик»
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23:00 «СОЛДАТ»

00:20 «ПЕРЕВІЗНИК»

СТБ

ICTV

Його навчили вбивати за наказом, битися там, куди пошлють,
виживати там, де можна тільки
вмерти... Він був солдатом.
Найкращим солдатом... Але
прийшли нові часи, а з ними —
нові командири і нові солдати...

Френк Мартін — професійний
кур'єр. Три чітких правила, які він
виробив для себе, вимагають:
«Ніколи не міняти умов операції», «Ніколи не відкривати вантаж» і «Не знати нічиїх імен». І ці
правила він постійно порушує.

На хранительку старовинного
манускрипту скоєно напад. Манускрипт викрадено. Співробітники карного розшуку виходять
на слід якогось чоловіка з прізвищем Савіньї — можливо, комерсанта, можливо, шпигуна...

Цього разу зубастики захоплюють багатоквартирний будинок,
вигнавши на вулицю усіх його
мешканців. На їхній захист стає
космічний Мисливець, якому
також доведеться рятуватися від
волохатих прибульців...

ІНТЕР

06.00 Православний

06.00
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

календар
06.05 Т/с «Управа»

06.30, 23.00, 00.25, 01.00
Пiдсумки

06.45, 07.05, 23.15, 01.10
Спорт

06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.30
Новини
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «М. Козаков. Не
дай менi, Боже,
з`їхати з глузду»

09.05, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня

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

13.00, 18.55, 21.10 Дiловий
свiт
13.10 Крок до зiрок
13.55, 19.40 Про життя

11.20
12.00
12.45
13.40
15.05
16.00
17.55
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25

`Новини

15.15 Euronews
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.55 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»

18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Х/ф «Карусель»
Вiд першої особи
ТелеАкадемiя
Кубок свiту з футболу
– 2014

Т/с «Повороти долi»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Петрiвка, 38.
Команда
Петровського»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Жiночий лiкар»
Новини
Т/с «Жiночий лiкар»
Подробицi
Т/с «Повороти долi»
Т/с «Голубка»
Дія відбувається у
маленькому містечку. Подільські
– зразкова сім’я
суворих правил.
Їхня 16-річна дочка Лера відмінниця і гордість родини. Але перше кохання захоплює
дівчину з такою
силою, що вона
втрачає розум.

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

23.25
00.40
02.30
03.45

02:05 «ЗУБАСТИКИ-3»

ІНТЕР

ПЕРШИЙ

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

01:10 «СКРИНЬКА МАРІЇ МЕДИЧІ»

ICTV

00.20
01.20
02.55
03.25

Т/с «Перевiзник»
Х/ф «Шафт»
Подробицi
Д/ф «На все заради
кохання»
04.50 Т/с «Повороти долi»

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
22.20
23.50
00.05
00.30
01.30
02.30
03.50
04.05
04.55

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 «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Мiняю жiнку-7
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Мiняю жiнку-7
Х/ф «Орки»
ТСН
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3

05.05
05.35
06.35
06.45
07.10
07.45
07.50
08.45
09.15
10.10
12.20
12.45
13.00
13.40
14.50
16.40
18.45
19.10
20.05
21.55
23.00
00.50
02.05
03.30

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Убивча
сила»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Долi»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Долi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Солдат»
Провокатор
Х/ф «Зубастики-3»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

05.55 Чужi помилки.
06.40
08.40
10.00
11.00
13.15
16.00
18.00
18.20

Чотири грiхи
Семенова
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Недолюбленi дiти
Гордiсть країни
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.

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси

21.00 Т/с «Наречений»
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кохана, ми вбиваємо
дiтей

00.15 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Х/ф «Скринька Марiї
Медичi»
02.45 Нiчний ефiр

04.45
04.50
05.55
06.00
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.15
00.40
01.35
02.20
03.00

Teen Time
Т/с «Айкарлi»
Teen Time
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 «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра-3»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Еврика»
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

05.20 Х/ф «Третiй тайм»
06.40 Т/с «Серця трьох»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Хвороби-вбивцi»
10.30 Т/с «Висяки»
12.35 Т/с «Бандитський
Петербург-10»

14.30, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-9»

17.00 Т/с «Ера стрiльця»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.
22.30
00.00
02.05
03.10
ТЕТ

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Маямi-9»
Х/ф «Тиранозавр
ацтекiв»
Речовий доказ
Агенти впливу

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

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Помста»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
16.05 Т/с «Студенти»
17.20, 01.25 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу
20.10 Т/с «Любить, не
любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни

06.10 Т/с «Дорожнiй
патруль 5»

07.00, 17.00, 19.00,
04.00
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20, 21.45
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Вендета поросiйськи»

11.50 Х/ф «Повiр, усе буде
добре»

15.35 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.55 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.20 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

23.15 Т/с «Слiпа куля-3.

Агент для
спадкоємицi»
01.00 Х/ф «Зелена миля»
ФУТБОЛ

06.15, 10.20, 18.00

Європейський
weekend
07.45, 19.30 Топ-матч
08.00, 00.55 ЧУ.
«Чорноморець» –
«Днiпро»
11.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» – «Реал»
13.40 ЧУ. «Шахтар» –
«Зоря»
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Валенсiя»
19.40 ЧУ. «Ворскла» –
«Металiст»
21.40 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» –
«Евертон»
23.45 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
03.10 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» –
«Евертон»
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05:20 «ХІД КОНЕМ»

00:00 «КІСТКОЖЕР»

01:45 «МЕРКУРІЙ У НЕБЕЗПЕЦІ»

НТН

ICTV

НТН

УКРАЇНА

Олексія, який хоче стати трактористом, не допускають до роботи. А його друг Колька давно мріє
про міське життя. Олексій хитрує
й за документами приятеля
вступає до училища механізаторів, а Колька їде до міста...

На дні Тихого океану знаходять
гігантський космічний корабель.
Група легко проникає у корабель , що прекрасно зберігся, і з
подивом читає написи англійською мовою. Що це? Американський космічний корабель...

Стародавня легенда корінних
жителів Америки про кісткожерів
раптово стає реальністю! Всі
мешканці невеликого містечка
перетворюються на потенційних
жертв цього жахливого монстра...

Спеціальний агент ФБР Арт
Джеффріс відсторонений від
польових операцій за невиконання наказу. Випадок приводить його на місце розслідування вбивства батьків хворого на
аутизм хлопчика Саймона...

ПЕРШИЙ
06.05 Т/с «Управа»
06.30, 23.00, 00.25, 01.00
Пiдсумки

06.45, 07.05, 23.15, 01.10
Спорт

06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.30
07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

23:00 «СФЕРА»

Новини
Огляд преси
Гiгабайт
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «М. Олялiн.
Поранене серце»

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.15, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами

10.15 Т/с «Маруся.
Повернення»

13.00, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт

13.10 Українська пiсня
13.55, 19.40 Про життя
15.00 Парламентськi
слухання у ВР
України
18.00, 01.40 Про головне
18.20, 01.20 `Новини
18.55, 04.40 Театральнi
сезони
20.50 Лото «Мегалот»
21.30 Надвечiр'я
22.25 Свiтло
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.25 Х/ф «Карусель»
00.40 Вiд першої особи
02.10 ТелеАкадемiя
03.10 Книга.ua

ІНТЕР
05.35 Т/с «Повороти долi»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Петрiвка, 38.

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

Команда
Петровського»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Жiночий лiкар»
Новини
Т/с «Жiночий лiкар»
Подробицi
Т/с «Повороти долi»
Т/с «Голубка»
Т/с «Перевiзник»
Х/ф «Широко
крокуючи. Остання
глава»
Подробицi
Д/ф «Анне Вескi.
Гаряча естонська
жiнка»
Д/ф «Алла Пугачова.
Життя пiсля шоу»

11.45

11.20
12.00
12.45
13.40
15.00
16.00
17.55
18.00
19.05
20.00
20.30
22.20
00.20
01.20

03.05
03.35

04.25

12.40
13.40
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.15
23.25
23.45
00.10
01.10
02.30
04.10
05.00

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 «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Х/ф «Орки»
Х/ф «Двадцать
дев'ять i все ще
незаймана»
Не бреши менi-2
Сiмейнi мелодрами-3

ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей
05.00 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Вулицi розбитих
13.30
14.40
16.30
18.45
19.10
20.05
21.55
23.00
01.30
02.20
03.55

лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Долi»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи-6. Долi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Сфера»
Кримiнальний облом
Х/ф «Солдат»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

СТБ
06.10 Чужi помилки. Олеся
у країнi жахiв

06.50 Усе буде добре!
08.50 Неймовiрна правда
про зiрок

НОВИЙ
04.45 Teen Time
04.50 Т/с «Айкарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш

10.15 Зiркове життя.
11.10
12.05
14.00
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.15
01.10

Особливо небезпечнi
кумири
Зiркове життя. Тiло
на показ
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Наречений»
Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Господар
тайги»
У сержанта міліції
дільничного Серьожкіна неспокійна служба. Він
повинен охороняти громадський
порядок на величезній ділянці
тайги. І ось одного разу в далекому сибірському
селищі сталося
пограбування магазину...

02.35 Нiчний ефiр

06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.15
00.35
01.35
02.20
03.00
03.05

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 «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Рiццолi та Айлс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

НТН
05.20 Х/ф «Хiд конем»
06.40 Т/с «Серця трьох»
08.30, 16.45, 19.00, 23.30,
01.35, 04.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Реальнi
злочинцi»
10.30 Т/с «Висяки»
12.35 Т/с «Судмедексперти»
14.35, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Ера стрiльця»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.30 Т/с «CSI: Маямi-9»
00.00 Х/ф «Кісткожер»
02.05 Речовий доказ
03.00 Агенти впливу
04.30 Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Помста»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
16.05 Т/с «Студенти»
17.20, 01.25 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу
20.10 Т/с «Любить, не
любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Дорожнiй

патруль-5»
Подiї
07.20 Ранок з Україною

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
09.20, 12.50, 17.20, 21.45
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

11.50 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.25 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.15 Т/с «Слiпа куля-3.
Агент для
спадкоємицi»
01.00 Т/с «Грiмм-2»
01.45 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi»

ФУТБОЛ
08.00 ЧУ. «Шахтар» –
«Зоря»
10.25, 15.00, 16.00, 18.30,
21.00 Футбол live
11.00 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» –
«Евертон»
13.30 Європейський
weekend
16.25 Кубок України.
«Севастополь» –
«Таврiя»
18.55 Кубок України.
«Шахтар» –
«Карпати»
21.40 Чемпiонат Англiї.
«Вест Гем» – МЮ
23.40 Один на один з
Гамулою
00.45 Кубок України.
«Севастополь» –
«Таврiя»
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05:50 «ВОВОЧКА»

23:00 «ПРОШИВКА»

02:00 «ПІК ДАНТЕ»

ICTV

ІНТЕР

УКРАЇНА

Вовочка — не герой анекдотів, а
реальний 10-річний хлопчисько,
безпосередній і невгамовний,
вигадник і пустун. З приїздом
Вовочки на дачу життя тихого
підмосковного селища вибухає
у прямому і переносному сенсі.

Після інциденту, що забрав
життя дружини і сина Люка Джібсона, покалічившись і втративши
пам'ять, він залишається живим.
Корпорація «Хоуп», що хоче допомогти, імплантує Люкові чіп.
Але не все так просто!..

2013 рік. Лос-Анджелес, що став
гніздом аморальної поведінки, у
1998 році вразило гнівом Господа: у місті стався землетрус.
Останки мегаполіса оточуються
кордоном, і тепер туди направляються небажані особистості.

Вчений втратив дружину під час
виверження вулкана Святої
Олени. У нього починається роман із мером містечка Пік Данте.
Поруч з містом знаходиться
однойменний вулкан, який осьось повинен «заговорити».

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Православний

05.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

календар
06.05 Т/с «Управа»

06.30, 23.00, 00.25, 01.00
Пiдсумки

06.45, 07.05, 23.15, 01.10
Спорт

06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.35
07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

01:20 «ВТЕЧА З ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

НТН

Новини
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «О. Бiлявський.
Особиста справа
Фокса»

09.05, 21.00, 05.35

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.30 Т/с «Маруся.
Повернення»
13.00, 18.50, 21.15 Дiловий
свiт
13.05 Вiра. Надiя. Любов
14.00, 19.40 Про життя

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15 Euronews
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.55 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.45 Про головне
21.25 Досвiд
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 Х/ф «Карусель»
00.40 Вiд першої особи
02.30 ТелеАкадемiя
03.50 Д/ф
«Середземномор'я»
04.45 Свiтло
05.05 Уряд на зв'язку з
громадянами

11.05
12.00
12.20
13.15
15.05
16.00
17.55
18.00
19.05
20.00
20.30
22.20
00.20
01.20
02.50
03.20

04.10

Т/с «Повороти долi»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Жiночий лiкар»
Новини
Т/с «Жiночий лiкар»
Подробицi
Т/с «Повороти долi»
Т/с «Голубка»
Т/с «Перевiзник»
Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
Подробицi
Д/ф «Владислав
Галкiн. Близько до
серця»
Д/ф «Галина
Польських. У ролi
щасливої жiнки»

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
23.20
23.40
00.05
01.10
02.35
04.15
05.05

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 «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Веронiка-2.
Втiкачка»
Пекельна кухня-3
ТСН
ТСН
Секс-мiсiя
Х/ф «Перевiзник»
Х/ф «Двадцать
дев'ять i все ще
незаймана»
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Сiмейнi мелодрами-3

05.00
05.25
06.30
06.40
07.05
07.40
07.50
08.45
09.15
10.10
12.30
12.45
13.00
13.40
14.55
16.40
18.45
19.10
20.05
21.55
23.00
00.45
01.50
04.00

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»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи-6. Долi»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Прошивка»
Несекретнi файли
Х/ф «Сфера»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки. Кохай
06.30
08.15
09.50
10.50
11.50

мене, моя голубко!
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Що
приховують герої
«Маргошi»?
Зiркове життя. Вiйна
за спадщину
Х/ф «Вiд серця до
серця»
Женя і Роман
приїжджають до
Москви і влаштовуються працювати прислугою у
заміський будинок. Для них це
можливість зачепитися у Москві.
Незабаром вони
стають заручниками непростих
сімейних стосунків господарів і
гостей будинку...

13.40
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.15
01.10
02.30

Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Наречений»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Я крокую по
Москвi»
Нiчний ефiр

04.45
04.50
05.55
06.00
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.15
00.35
01.35
02.20
03.00
03.05

Teen Time
Т/с «Айкарлi»
Teen Time
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 «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Рiццолi та Айлс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

НТН

УКРАЇНА

05.50 Х/ф «Вовочка»
07.30 Т/с «Серця трьох»
08.30, 16.45, 19.00, 23.30,
01.35, 04.10 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Таємницi

06.10 Т/с «Дорожнiй

кримiнального свiту»

патруль-5»

07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.20, 21.45
Т/с «Слiд»

10.25 Т/с «Висяки»
10.00, 20.00 Т/с «Операцiя
12.30 Т/с «Судмедексперти»
«Лялькар»
14.35, 19.30 Т/с «Вулицi
11.50 Нехай говорять
розбитих лiхтарiв-9»
17.00 Т/с «Ера стрiльця-2» 15.30 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.30 Критична точка
21.30 Т/с «Кримiналiсти.
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
Мислити як
19.20, 03.55 Говорить
злочинець»
Україна
22.30 Т/с «CSI: Маямi-9»
23.15 Х/ф «Заручники»
00.00 Х/ф «Очi звiра»
01.15 Т/с «Грiмм-2»
02.05 Речовий доказ
02.00 Х/ф «Пiк Данте»
03.10 Агенти впливу
04.40 Уроки тiтоньки Сови 05.20 Срiбний апельсин
ТЕТ
ФУТБОЛ
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Помста»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00 Одна за всiх
16.05 Т/с «Студенти»
17.20, 01.25 Досвiдос
18.20, 21.00 Вiталька
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу
20.10 Т/с «Любить, не
любить»
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!

06.00, 10.00, 15.40, 22.30,
00.50, 03.05 Футбол
news

06.15, 16.00 Один на один з
Гамулою

07.00, 21.25 Чемпiонат

Iспанiї. Огляд туру

08.00 ЧУ. «Говерла» –
«Металург» (З)

10.30, 19.25, 03.20 Кубок

України.
«Севастополь» –
«Таврiя»
12.30 Futbol Mundial
13.05, 22.50 Кубок України.
«Шахтар» –
«Карпати»
15.05, 18.50 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
16.50, 01.05 Чемпiонат
Англiї. «Вест Гем» –
МЮ
05.15 Новини
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06:00 «34-Й ШВИДКИЙ»

23:00 «V» ОЗНАЧАЄ «ВЕНДЕТА»

00:10 «БЕЗСОННЯ»

НТН

СТБ

ICTV

1+1

Швидкий потяг № 34 «Москва –
Елекмонар» вирушив точно за
розкладом. Пасажири спокійно
готувалися до сну, коли у спорожнілому купе від непогашеної
цигарки загорілася фіранка...

Голохвастов мав у місті власну
цирюльню і вважався великим
модником і вітрогоном. Але,
програвши в карти свій бізнес,
герой вирішив влаштувати
справи за допомогою вигідного одруження...

Після спустошливої війни в Англії
встановився тоталітарний режим, який пригнічував будь-які
свободи і прояви індивідуальності. Владі протистоїть таємничий
месник-одинак у білій порцеляновій масці.

Детектив Дормер зі своїм напарником Хепом прилітають на
Аляску для розслідування вбивства школярки Кей Конел. Під
час переслідування у тумані Віл,
не розгледівши, стріляє в злочинця, а потрапляє в Хепа...

ПЕРШИЙ
06.30, 23.00 Пiдсумки
06.45, 07.05 Спорт
07.00, 08.00, 12.35, 03.40

07.15
07.20
07.40
07.45
08.15

18:20 «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»

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

09.15 Офiцiйна хронiка
09.20 Д/ф «Сiмдесятники.
Володимир Дахно»
09.50 Котрольна робота
10.15 Т/с «Маруся.
Повернення»
13.00, 18.50, 21.25 Дiловий
свiт
13.15, 05.20 Служба
розшуку дiтей
13.35 Адреналiн

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.25 Околиця
15.55 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
18.45 Свiт спорту
19.10 Невiдома
контррозвiдка
19.50 221. Екстрений
виклик. Тиждень
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.15, 00.05 Х/ф
«Карусель»
01.00 Вiд першої особи
01.45 Про головне
02.30 Нацiональна
двадцятка

ІНТЕР
05.35 Т/с «Повороти долi»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара»

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

11.05 Слiдство
12.00
12.20
13.15
15.05
16.00
17.55
18.00
19.05
20.00
20.30
00.40
02.55
03.25

04.20

вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Жiночий
лiкар»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Земне
ядро»
Подробицi
Д/ф «Наталiя
Селезньова. Iз
широко розплющеними очима»
Х/ф «Хвiст виляє
собакою»

11.40
12.40
14.40
15.40

16.45
17.10

19.30
20.15
22.10
00.10
02.15
03.50
04.35

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 «Веронiка-2.
Втiкачка»
Пекельна кухня-3
Сiмейнi
мелодрами-3
Секретнi
матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Вечiрнiй Київ
Х/ф «Перевiзник»
Х/ф «Безсоння»
Х/ф «Принцеса моєї
мрiї»
Сiмейнi
мелодрами-3
ТСН

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»
07.40 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «V» означає
«вендета»
Провокатор
Х/ф «Прошивка»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

12.45
13.00
13.50
14.55
16.40
18.45
19.10
20.05
21.55
23.00
01.30
02.25
04.00

СТБ
06.05 Чужi помилки
06.50 Х/ф «Сiм няньок»
08.15 Х/ф «Кохання

НОВИЙ
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Teen Time
04.50 Т/с «Айкарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидець. Найбільш

Аврори»
У житті Аврори
Вишневської все
шиворіт-навиворіт: наречений
покинув її просто
у РАГСі, а вона
чекає дитину. Попереду – складне
майбутнє самотньої матері, але
Аврора не сумує,
адже у неї є друзі
і улюблена робота у салоні краси.

10.10 Х/ф «Надiйний засiб»
18.10 Вiкна-Новини
18.20 Х/ф «За двома
20.00
22.00
22.35
00.05
01.10
02.45
04.00

зайцями»
Холостяк-3
Вiкна-Новини
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Вiд серця до
серця»
Х/ф «Сни»
Нiчний ефiр

06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.15
00.35
01.35
02.20
03.00

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 «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Рiццолi та Айлс»
Зона ночi

НТН
06.00 Х/ф «34-й швидкий»
07.15 Т/с «Морськi
пiхотинцi»

патруль-5»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

14.50 Т/с «Вулицi розбитих
16.45
17.00
19.00
19.30

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Дорожнiй

лiхтарiв-9»
Свiдок

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.20, 21.50
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Операцiя

Т/с «Ера стрiльця-2»
Свiдок
Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»

23.00 Х/ф «У серпнi 44-го»
01.15 Т/с «Морськi
пiхотинцi»

ТЕТ
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Помста»
12.55 Лялечка
13.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.00, 19.40 Одна за всiх
16.05 Т/с «Студенти»
17.20 10 крокiв до кохання
18.40, 21.00 Вiталька
19.00 Вечiрнiй гон
22.00 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Дурнів+1
01.25 Досвiдос
01.50 Бабуни & дiдуни
02.15 Теорiя зради
03.05 До свiтанку

«Лялькар»

11.50, 04.25 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.20 Т/с «Мент у законi-3»
02.45 Ласкаво просимо
05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.20, 12.20, 02.05 Один на
один з Гамулою
08.00 ЧУ. «Ворскла» –
«Металiст»
10.20 Кубок України.
«Шахтар» –
«Карпати»
13.10 Кубок України.
«Севастополь» –
«Таврiя»
16.00, 19.00, 21.10 Футбол
live
16.55 ЧУ. Перша лiга.
«Олександрiя» –
«Авангард»
19.10 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Ворскла»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (М) –
«Аугсбург»
23.30, 01.30, 03.40
Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру

СУБОТА, 20 КВІТНЯ 2013 РОКУ

19:00 «ГАРРІ ПОТТЕР І СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ. Ч-НА I»

22:20 «ТОЧКА ВОРОТТЯ»

22:45 «АДРЕНАЛІН»

1+1

УКРАЇНА

ICTV

Гаррі Поттера чекає найстрашніше випробування у житті —
смертельна сутичка з Волдемортом. Чекати допомоги не
випадає — Гаррі самотній, як
ніколи... Межа між Добром і
Злом стає все примарнішою...

Сім'я Електри Кінг відкрила нафту в Азербайджані. Після краху
СССР її батько продовжив розпочату справу. Електру викрали.
Батько звернувся за допомогою
до МІ-6, і начальниця Бонда
ставить йому завдання...

Пройти «точку повернення» — ніколи не повернутися туди, де
розпочато шлях. Яким би складним він не був, вибір можна зробити лише один раз. У всіх героїв є
така відмітка на життєвому маршруті...

Його серце ледве б'ється, тільки
адреналін у крові перешкоджає
зупинці. На нього чекає божевільна прогулянка Лос-Анджелесом, під час якої він спробує
знайти протиотруту і врятувати
свою дівчину.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20 Концерт «О. Барикiн.

05.50
10.55
13.50
17.55
20.00
20.30
22.45

Не забувай друга...»

08.00 Присвяти себе
футболу!
Панянка i кулiнар
Життя на рiвних
Армiя
Досвiд
Граємо в армiю
Школа юного
суперагента
11.55 Х/ф «Снiданок на
травi»
14.30 В гостях у Д. Гордона
15.30 Золотий гусак
16.10 Концерт Я. Табачника
«Тiльки музика»
17.25 Концерт Я. Табачника
«Честь маю
запросити»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Служба розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
21.55, 01.45 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
01.55 ТелеАкадемiя
02.55 Нащадки
03.55 Фольк-music
05.00 Д/ф «Сiмдесятники.
Володимир Дахно»
05.30 Околиця

08.20
09.05
09.20
09.35
11.10
11.35

22:10 «І ЦІЛОГО СВІТУ ЗАМАЛО»

НОВИЙ КАНАЛ

Шустер Live
Х/ф «Екiпаж»
Т/с «Кремiнь»
Т/с «Кремiнь-2»
Подробицi
Т/с «Кремiнь-2»
Великий бокс. Бiй за
участю С. Федченка
00.10 Бокс. Т. Фьюрi –
С. Каннiнгем
01.25 Х/ф «Маньчжурський
кандидат»

1+1

06.00 Ремонт +
06.10 Х/ф «Принцеса моєї
мрiї»

08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея
10.15
10.20
10.45
11.05
12.05
12.30
14.40

«Буря в пустелі»
сержант Реймонд
Шоу здійснив
подвиг: він урятував своїх братів
по зброї, які потрапили у засідку.
Минуло кілька років. Шоу, якого
підбадьорює марветься у віцепрезиденти.

03.25 Подробицi
03.55 Концерт Г. Лєпса
05.15 Д/ф «Мiстична сила
Майстра. До ювiлею
Михайла Булгакова»

«Хто там?»
М/с «Енгрi бердс»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-4.
В'єтнам
Тачки
Великi перегони
Х/ф «Крихiтка з
Беверлi-Хiллз»

Звикла до розкішного життя в
Беверлі-Хіллз
примхлива панянка умудряється загубитися у
центрі гучного
Мехіко – без
знайомих, без засобів до існування і без найменшого поняття, де
провести ніч і чим
повечеряти.

Під час операції

тір-сенатор,

ICTV

16.35
18.30
19.30
20.00
22.10

Вечiрнiй Київ
Розсмiши комiка
ТСН
Великi перегони
Х/ф «I цiлого свiту
замало»
00.40 Х/ф «Життя в
рожевому кольорi»
03.05 Х/ф «Безсоння»
04.55 ТСН

05.15
05.50
06.50
07.20
09.00
10.00
10.35
11.30
12.00
12.40
13.35
18.45
19.00
22.45
00.15
01.55
04.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Мiський
коммандо»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Дивитися всiм!
Максимум в Українi
Т/с «Розвiдники.
Останнiй бiй»
Факти. Вечiр
Т/с «Мисливцi за
караванами»
Х/ф «Адреналiн»
Х/ф «Адреналiн-2.
Висока напруга»
Х/ф «V» означає
«вендета»
Х/ф «Мiський
командо»
Кумедна і мила
фантастична комедія. У результаті космічної
бійки лицар-рятувальник Ремзі
потрапляє на
Землю у дім до
Чарлі. На рятувальника полюють люті космічні мисливці.

НОВИЙ

05.20 Нашi улюбленi
06.20
07.55
08.55
10.00
10.40
12.35
16.10
17.20
19.00
21.55
22.50
23.20
00.25
02.10

мультфiльми
Х/ф «Земля
Санникова»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
ВусоЛапоХвiст
Хата на тата
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «За двома
зайцями»
Україна має талант!-5
МайстерШеф.
Прихована правда
Україна має талант!-5
Детектор брехнi-3
Х/ф «Кохання
Аврори»
Х/ф «Земля
Санникова»
Мандрівник Орлов вирішує
здійснити давню
мрію і дістатися
до дивної землі
Санникова – оазису тепла посеред криги Північного полюса.
Шлях до заповітної Землі
пов’язаний з багатьма труднощами...

03.40 Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Полювання на
07.15
08.10
10.00
11.55
13.40
14.00
14.40
15.00
16.45

монстрiв»
Парад рад
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Файна Юкрайна
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Чарлi та
шоколадна фабрика»
Віллі Вонка,
власник кращої у
світі кондитерської фабрики, оголошує конкурс.
П’ятеро його переможців зможуть відвідати
фабрику, а один
навіть виграє шоколадний набір,
якого вистачить
на все життя!

19.00 Х/ф «Гаррi Поттер i

22.00
00.00
02.10
04.00

Смертельнi релiквiї.
Частина 1»
Хто зверху?-2
Х/ф «Чарлi та
шоколадна фабрика»
Х/ф «Джинситалiсман-2»
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.55
07.25
11.30
12.00
12.55
15.15
19.00
22.45
23.15
01.00
01.45
03.15
04.20
05.00
ТЕТ

Залiзний Оскар
Т/с «Вогнем i мечем»
Речовий доказ
Свiдок
Х/ф «У серпнi 44-го»
Т/с «Шериф-2»
Т/с «Краповий берет»
Д/с «Реальнi
злочинцi»
Х/ф «Замiна-3.
Переможець отримує
все»
Свiдок
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

09.40 М/с «Даша10.05
10.40
11.40
14.35
16.35
18.45
21.00
22.00
23.00
00.55
02.45

дослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Т/с «Любить, не
любить»
Х/ф «Могутнiй Джо
Янг»
Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду»
Вiталька
Шури-Мури
Х/ф «Помста
придуркiв»
Х/ф «Смачна штучка»
До свiтанку

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 19.00, 03.20 Подiї
07.10, 09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на
селi-2

12.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-5»

14.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-6»

15.50 Х/ф «Слiдами
Фенiкса»

18.00, 19.20 Т/с «Квиток на
двох»

22.20 Х/ф «Точка вороття»
01.00, 03.40 Т/с «Мент у
законi-3»

04.25 Х/ф «Пiк Данте»
ФУТБОЛ
07.20 Futbol Mundial
07.55 Топ-матч
08.00 ЧУ. Перша лiга.
«Олександрiя» –
«Авангард»
10.25 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Ворскла»

12.30, 13.05, 15.30, 18.00,
20.30 Футбол live
13.25 ЧУ. «Металург» (З) –
«Кривбас»

15.55 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Говерла»

18.25 ЧУ. «Зоря» –
«Динамо»

20.55, 22.55 Чемпiонат
Iспанiї

01.20 ЧУ. «Зоря» –
«Динамо»

03.30 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Говерла»

05.25 Новини

qrjlprfpoojl
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15:15 «СЕКТА»

19:30 «МЕХАНІК»

21:10 «ПРОТИСТОЯННЯ»

23:30 «НЕЛЕГАЛ»

1+1

ICTV

ICTV

НТН

Налагоджене життя Наташі
миттєво руйнується, коли героїня дізнається, що вагітна. Чоловік кидає її, найкраща подруга
зраджує, мати відвертається – і
Наташа залишається наодинці зі
своїм відчаєм...

Артур Бішоп – «Механік», бездоганний кілер, який працює за
правилами – чисто і без свідків.
Така робота вимагає повного самовладання і неупередженості, і
в цій справі йому немає рівних...

Гебріел Юло стикається зі своїм
двійником, який втік з паралельного світу, щоб убити його.
Вступивши у сутичку з супротивником, Гебріел розуміє, що веде
боротьбу з втіленням темних
сторін своєї особистості...

У розпалі холодна війна. СРСР і
Захід ведуть напружену боротьбу за відомості одне про одного.
Кур'єри доставляють в СРСР з
Фінляндії важливі документи,
здобуті радянськими розвідниками у Західній Європі.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Смiх з доставкою
додому
07.05 Панянка i кулiнар
07.35, 23.35 Дружина
09.05 Подорожуй свiтом
09.30 Аудiєнцiя
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15, 03.15 Ближче до
народу
10.45 Золотий гусак
11.10 Маю честь запросити
11.55 Крок до зiрок
12.45 Музична академiя.
Євробачення
13.45 Кумири i кумирчики
14.15 Шеф-кухар країни
15.20 В гостях у Д. Гордона
16.20, 02.35 Караоке для
дорослих
17.05 Не вiр худому кухарю
17.40 Королева України
18.15 Дiловий свiт. Тиждень
18.50, 02.00 Головний
аргумент
19.00, 22.05 Весна прийшла
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.45, 02.15 Точка зору
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
00.45 Клуб гумору
03.45 Котрольна робота
04.10 Сiльрада
04.25 Д/ф «Коперник»
05.05 Надвечiр'я

ІНТЕР
06.40 Великий бокс. Бiй за

08.00
09.30
10.05
11.05
12.00
16.10
20.00
20.45
23.15
01.00

участю С. Федченка
Бокс. Т. Фьюрi –
С. Каннiнгем
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка
Смачне побачення
Т/с «Кремiнь-2»
Т/с «Генеральська
невiстка»
Подробицi
Великi танцi
Х/ф «Велика рiзниця»
Х/ф «Ванiльне небо»

1+1
06.00 Х/ф «I цiлого свiту
замало»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.10
10.35
11.00
11.40
12.35
15.15
19.30
20.15
22.30

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

У багатого плейбоя Девіда було
все: гроші, дорога машина, квартира в респектабельному районі
Нью-Йорку, другписьменник і
подружка Джуліанна. Так він і жив
не оглядаючись,
поки одного прекрасного дня не

23.30 Що? Де? Коли?

зустрів Софію.

03.05 Подробицi
03.50 Д/ф «Перша зима»

Забава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарнi курси
з Ю. Висоцькою
Недiля з Кварталом
Голос країни-3
Х/ф «Секта»
ТСН
Голос країни-3
Свiтське життя

Зiрковi вiйни

00.30 Х/ф «Нене»
02.45 Х/ф «Секта»

ICTV
05.25 Факти
05.45 Свiтанок
07.00 Квартирне питання
07.50 Анекдоти по-

08.10
08.50
09.20
10.30
11.30

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя

Понти, життя відомих і багатих,
скандали і трагедії зіркового світу. Найяскравіші,
найсмачніші деталі у «Козирному житті». Втім,
без характерного
для подібних
програм гламуру
та традиційної
світської «балаканини».

СТБ
05.20 Х/ф «Людина-

НОВИЙ
05.40 Т/с «Полювання на

06.50
07.55
09.50
10.45
15.00
19.00
20.00
22.00

06.50
07.45
08.00
08.25

амфiбiя»
Їмо вдома
Кулiнарна династiя
Караоке на Майданi
Т/с «Наречений»
Україна має талант!-5
Битва екстрасенсiв
Один за всiх
Слiдство ведуть
екстрасенси
01.50 Х/ф «Людинаамфiбiя»
Екранізація роману Олександра
Бєляєва. Далека
південна країна
розбурхана появою у прибережних водах таємничої сріблястої істоти, яку
вже охрестили
«морським дияволом». Власник
шхуни для лову
перлів, жорстокий і владний дон
Педро, вирішує
вистежити і зловити цю істоту.
Тим часом його
наречена, прекрасна Гуттієре,
знайомиться з
дивним молодим
чоловіком на ім’я
Іхтіандр...

12.00 Мульт особистостi
12.25 Кримiнальний облом
13.25 Т/с «Розвiдники.
Вiйна пiсля вiйни»
Факти тижня
Х/ф «Механiк»
Х/ф «Протистояння»
Т/с «Таксi»
Х/ф «Адреналiн»
Х/ф «Адреналiн-2.
Висока напруга»
03.25 Т/с «Дружини
футболiстiв»

18.45
19.30
21.10
23.05
00.25
02.00

03.20 Нiчний ефiр

08.55
10.00
11.35
13.05
15.00
16.25

19.20

22.00
23.30

монстрiв»
Парад рад
Церква Христова
Запитайте у лiкаря
М/с «Губка Боб
Прямокутнi Штанцi»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/ф «Скубi Ду i меч
самурая»
Педан-Притула Шоу
Хто зверху?-2
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Гаррi Поттер i
Смертельнi релiквiї.
Частина 1»
Х/ф «Гаррi Поттер i
Смертельнi релiквiї.
Частина 2»
Педан-Притула Шоу
Х/ф «Переростки»
Втомившись від
своїх проблем,
четверо вісімнадцятирічних приятелів, підлітки з
півдня Англії, вирушають на двотижневий хлопчачий відчинок
до Греції.

01.25 Т/с «Рiццолi та Айлс»
02.20 Зона ночi

УКРАЇНА
НТН
05.30 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
Києва
06.45 Подiї
05.55 Х/ф «За останньою
07.00 Х/ф «Слiдами
межею»
Фенiкса»
07.35 Т/с «Шериф-2»
11.30, 03.20 Легенди
09.00 Ласкаво просимо
карного розшуку
10.00 Герої екранiв
12.00, 04.15 Агенти впливу
11.00 Т/с «Дорожнiй
13.00 Х/ф «Марiя
Магдалина»

15.00 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»

19.00 Т/с «Даїшники»
23.00 Д/с «Таємницi
23.30
01.35
03.50
04.45
05.30

кримiнального свiту»
Х/ф «Нелегал»
Х/ф «Казино Джек»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.40 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
13.35 Т/с «Студенти»
16.35 Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду»
19.00 Даєш, молодь!
20.00 Вiталька
22.00 Шури-Мури
23.00 Х/ф «Помста
придуркiв-2»
01.05 Х/ф «Життя, чи щось
таке»
03.00 До свiтанку

патруль-6»

14.00 Найрозумнiший
15.45 Х/ф «Любка»
19.00, 03.50 Подiї тижня
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Шахта»
04.35 Т/с «Дорожнiй
патруль-5»

ФУТБОЛ
06.50 Один на один з
Гамулою
07.40 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
08.00 ЧУ. «Зоря» –
«Динамо»
10.30, 11.00 Гра прекрасна
11.30, 04.50 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
12.00 Конкурс коментаторiв
12.45, 15.30 Футбол live
13.25 ЧУ. «Таврiя» –
«Волинь»
15.55 Чемпiонат Iталiї
17.55, 19.55, 21.55
Чемпiонат Iспанiї
00.20 ЧУ. «Таврiя» –
«Волинь»
02.40 Чемпiонат Iталiї
05.20 Новини

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
колег, іменинників квітня: майорів –
АДАМЧУКА Сергія Петровича, ГОЛУБАНА
Олексія Івановича, САНДУЛА Костянтина
Олександровича, капітана АРШИНОВА
Костянтина Віталійовича, старших
лейтенантів – ШКОЛА Олександра
Олександровича, САФРОНЮКА
Олександра Григоровича та ПЕТРЕНКА
Дениса Васильовича!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя,
достатку та успіхів у службі!

Колегія Східного регіонального управління
Державної прикордонної служби України,
весь персонал регіонального управління та
колектив ветеранської організації вітає з
Днем народження генерал-майора у відставці
ЧУДНОВСЬКОГО Івана Тимофійовича!
Ваш життєвий шлях є прикладом сумлінного
та високопрофесійного ставлення до своїх
службових обов’язків. Сердечно бажаємо
Вам міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, наснаги, оптимізму, добра та
родинного затишку! Нехай мрії втілюються
у життя та приносять бажану радість і
задоволення!

Колектив відділу прикордонної служби
«Ялта» сердечно вітає з Днем народження
начальника відділу капітана ПРИЩЕПА
Олександра Степановича та помічника
начальника відділу по роботі з ДІПС старшого
лейтенанта ВЕРЕМ'ЄВА Юхима Григоровича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,успіхів і
здобутків у всіх починаннях, родинного
затишку, достатку й поваги від колег,
широкого життєвого шляху та плідної роботи
на благо нашої країни! Нехай у задумах
завжди буде мудрість, у службових справах
– підтримка однодумців, у серці – добре
і сонячно від людської вдячності! Нехай
життєвий і професійний шлях наповнюється
новими злетами та досягненнями, а все
зроблене Вами добро вертається сторицею!
Нехай щастить завжди та всюди і хай Бог
благословляє усе Ваше життя!

Коханого чоловіка, прекрасного батька –
старшого офіцера відділу прикордонного
контролю Харківського прикордонного
загону майора БОЯРА Володимира
Васильовича вітають з Днем народження
дружина та діти.
Спешим в День рожденья поздравить скорей,
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей!
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных дней и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Мы тебя очень сильно любим!
Керівництво та персонал Ізмаїльського
прикордонного загону щиро вітає своїх

від 3 квітня 2013 року № 188 - ОС
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковнику ПОГИБІ Миколі Григоровичу
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику КЛИМЕНКУ Віктору
Миколайовичу

підполковник
по Окремій комендатурі охорони і
забезпечення ДПСУ
майору ПРЕСНЯКОВУ Олександру
Анатолійовичу
від 4 квітня 2013 року №195 - ОС
підполковник
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору КОСМИНІНУ Ігорю Вікторовичу
Управління кадрів АДПСУ

Ярослав
Комаров
Чернігівська область.
Допоможіть знайти
16-річного жителя м. Прилуки Ярослава Комарова!
9 березня 2013 року хлопець сказав бабусі, що їде до Києва.
Вийшов з дому і відтоді більше його не бачили.
Прикмети юнака: на вигляд 16-17 років, 180 см на зріст, худорлявої статури; у нього довге
темне хвилясте волосся, невеликий рот,
прямий ніс, сірі очі.
При собі мав студентський квиток на своє
ім‛я, посвідчення на безкоштовний проїзд в
міському та міжміському транспорті.

ІНТЕРНЕТ І СУСПІЛЬСТВО

Де густіше «павутиння»

ПРО ЖИТТЯ
ДЕРЖАВНОГО
РУБЕЖУ
ентно,
ïет
ком
яскраво,
öікаво всім

Згідно з даними Інтернет-асоціації України минулого року в Україні
налічувалося до 19,7 млн. регулярних користувачів віртуального
павутиння серед населення віком від 15 років. За оцінками експертів
рівень проникнення Інтернету в Україні наразі становить 43,5%. При
цьому загальноєвропейський показник широкосмугового доступу
населення до мережі Інтернет сягає 65%.

÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» åäïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåð
í³êîëè
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ

Передплатний індекс:
у – 48736
газети – 61023, журнал

Максим МАЛОВ

Відповіді
на сканворд,
цього номеру:

За типом населеного пункту
52% користувачів мережі проживають в містах з населенням
понад 100 тис. осіб, у містах з
населенням до 100 тис. осіб –
6%, в містах з населенням до 50
тис. осіб – 23%, у селах – 19% .

У регіональному розрізі, за
даними Державної служби статистики, найбільша кількість
абонентів мережі Інтернет припадає на місто Київ (32,7%),
Одеську область (17,6%), Донецьку (6,7%), Дніпропетровську (4,8%), Львівську (4,3%)
та Харківську області (3,4%).
Аутсайдерами розвитку Інтернету (менше 1%) залишаються

НАУКА І ТЕХНІКА

МИТЬ РОЗРЯДКИ

Україна запустить супутник
28 грудня 2013 року
наша держава запустить
перший супутник зв’язку.
Про це під час брифінгу
після засідання Уряду
заявив глава Державного
космічного агентства Юрій
АЛЕКСЄЄВ.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

За його словами, це буде національна
супутникова система зв'язку з геостаціонарним космічним апаратом «Либідь». Оператором системи є «Укркосмос».
«Запуск заплановано на 28 грудня 2013
року з наземного старту на Байконурі», –
сказав він. Алексєєв також повідомив, що
термін окупності об'єкта складе 11–12 років, а термін служби – 15 років. Зі слів чиновника, загальна вартість проекту становить близько 292 мільйонів доларів.
ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Розробка технічного проекту системи та
її наземного сегмента завершена минулого
року. Також почалося виготовлення ракетиносія та, власне, космічного апарата.
Варто зазначити, що конкурс на реалізацію проекту 2009 року виграла канадська
компанія MDA. Витрати покриваються за
рахунок кредиту Канадського експортного
агентства, виданого на 10 років під гарантії
українського Уряду. Наразі ще невідомо, які
комерційні організації будуть використовувати цей супутник, але держструктури планується перевести на «Либідь».
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Рівненська, Æитомирська, Закарпатська, Чернівецька, Кіровоградська області та Севастополь.
Найбільш цікавими для
користувачів у мережі наразі
є соціальні мережі – 56% користувачів, електронна пошта
– 52%, завантаження фільмів
і музики – 41%, пошук інформації – 36%, новинні сайти,

Сперечаються дві білявки:
— Це він!
— Не він!
— Він!
— Не він!
— Ходімо спитаємо…
Підходять до чоловіка і питають:
— Скажіть, це ви?
— Так, це я.
Одна — іншій:
— Я ж тобі казала!
* * *
До лікаря на прийом прийшов
пацієнт:
— Лікарю, мені у шлунку болить.
— П’єте?
— П’ю, але не допомагає.
* * *
Вона: — Я, між іншим, також
програмістка!
Він: — На чому пишеш?
— Не зрозуміла.
— Ну, програми на чому пишеш?
— А-а-а… На комп’ютері!
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читання новин – 29%, онлайн
–відео – 23%. Українці досі
переважно користуються Інтернетом з домашніх стаціонарних комп’ютерів (62%).
На другому місці знаходяться
ноутбуки (29%), на третьому
– мобільні телефони та смартфони (13%).
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