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ФОРУМ

ПАЛІТРА КОРДОНУ

Співпраця –
довіра – безпека

Потрійний заслон

У Дипломатичній академії МЗС
України відбулася шоста щорічна
зустріч мережі Національних
координаційних пунктів Організації з
Безпеки та Співробітництва в Європі з
прикордонних питань.
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Якби тут не було гір, то весь
устрій життя був би зовсім інакшим.
Проте кордон на ділянці ВПС
«Верховина-Бистра» Чопського
загону пролягає крутими схилами
Карпат. І це впливає на всі процеси
навколо.
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Мобільні, спеціальні,
ще й з аквалангами

Практика застосування мобільних підрозділів на сухопутній
ділянці кордону добре відома кожному прикордоннику.
Адже за досить тривалий час свого існування «мобільники»
неодноразово доводили свою виключну дієвість. Однак
поки що мало кому відомо: в складі загонів Морської
охорони вже декілька років поспіль діють схожі
специфічні підрозділи. Саме про один з таких
колективів – відділ спеціальних дій на воді Одеського
ЗМО – піде мова в нашому сьогоднішньому матеріалі.
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Є ПРОБЛЕМА!

НА ДОЗВІЛЛІ

Реінкарнація сміття

Програма телепередач
на 22–28 квітня
2013 року

Щорічно в третю суботу квітня наша держава
відзначає День довкілля. Та вже за кілька
тижнів настають травневі свята і наслідків цього
«суботника» – як не було. Тож чи не пора
нам замислитися над старою істиною:
«Чисто не там, де прибирають, а там,
де не смітять». А ще чистіше – там, де
сміттю надають друге життя.
стор.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,5 млн.
осіб

386

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

47
осіб

>
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з них
незаконні мігранти

Вилучено
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зброї
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33

од.
боєприпасів

Затримано

560

на
тис. грн.
контрабандних товарів
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

НОВИНИ

n Шпигунське

приладдя стає
популярнішим

З початку року в Україні
зареєстровано понад 600
кримінальних проваджень за
фактами незаконного придбання,
збуту та контрабанди спеціальних
технічних засобів негласного
отримання інформації (далі
– СТЗ). Про це повідомив
заступник начальника
Головного управління нагляду
за додержанням законів у
кримінальному провадженні
Генпрокуратури України Вадим
ІВАНІН. За його словами,
спеціальні технічні засоби
негласного отримання інформації
зазвичай закамуфльовано під
предмети повсякденного вжитку,
побутові прилади: кулькові
ручки, автомобільні брелоки,
наручні та настільні годинники
тощо. Однак, попри вилучення
таких предметів із цивільного
обігу, впродовж останніх років
спостерігається значне зростання
виявлених фактів незаконного
придбання та збуту СТЗ. Також
посадовець повідомив, що
чинний Кримінальний кодекс
України передбачає покарання
за незаконні придбання, збут або
використання СТЗ, в залежності
від наявності кваліфікуючих
ознак, починаючи від 3 400 грн.
штрафу до позбавлення волі на
строк до 10 років. Контрабанда
СТЗ, також в залежності від
кваліфікуючих ознак, карається
позбавленням волі строком від
3 до 12 років з конфіскацією
майна.

Пенсії продовжують зростати
Уряд підвищив пенсії з 1 березня 2013 року. Відповідну постанову «Про
підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної
заробітної плати штатного працівника в Україні» Кабінет Міністрів прийняв
15 квітня 2013 року.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

Документом визначено коефіцієнт збільшення середньомісячної заробітної плати за
попередній рік – 1, 0298, який відповідає 20%
темпів зростання середньомісячної заробітної
плати за 2012 рік у порівнянні з 2011 роком.

вітчизняну книгу

10 квітня на урядовому
засіданні було схвалено
Концепцію Державної цільової
національно-культурної
програми популяризації
вітчизняної видавничої продукції
та читання на 2014–2018 роки,
розроблену Держкомтелерадіо.
Відповідне рішення затверджене
розпорядженням Кабінету
Міністрів України. Документом
пропонується здійснювати
моніторинг читацького попиту,
пропагувати вітчизняну
друковану продукцію у
спеціальних телерадіопрограмах,
рекламних роликах тощо. Серед
дієвих заходів із стимулювання
галузі також зазначена
модернізація державних
поліграфічних підприємств,
розширення і удосконалення
мережі книгорозповсюдження,
активізація участі вітчизняних
видавців у міжнародних
виставкових заходах. Таким
чином, на переконання
розробників, реалізація цілого
комплексу заходів дозволить
збільшити наклад книжкової
продукції, відвідуваність бібліотек
та захистить український ринок
від напливу контрафактних
видань. За попередніми
прогнозами, на виконання всіх
запланованих заходів необхідно
буде близько 500 млн. гривень –
як з державного бюджету, так і з
місцевих та інших джерел.
Світлана ДЕЙЧУК

116 грн. Також додатково по 78 грн. до пенсії
отримають колишні військовослужбовці, які
в середньому отримують 2 613 гривень.
n

У ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Антикорупційний звіт
Міністерство юстиції оприлюднило черговий щорічний антикорупційний звіт
– про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у
2012 році. Про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Маêсим СІБУРОВ

За словами міністра, звіт було складено на підставі інформації, що надійшла
від міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради Міністрів Авто-

номної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених
суб'єктів у сфері протидії корупції. У звіті відображено відомості та статистичні дані про
результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
Зокрема, органами внутрішніх справ 2012
року було складено протоколи про адміністративні корупційні правопорушення щодо
605 осіб, органами Служби безпеки України
– щодо 769 осіб, органами Державної податкової служби України – щодо 92 осіб, органами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – щодо 50 осіб. Крім
того, 2012 року до суду було направлено
кримінальні справи про 2740 корупційних
злочинів. Загальна сума збитків, завданих

ІННОВАЦІЇ

www.gp.gov.ua

n Уряд підтримає

Таким чином, громадяни отримають
підвищення в розмірі від 35 до 135 грн. Так,
згідно із Законом «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» підвищення
очікує на 348,72 тис. осіб. При середній пенсії 2 227 грн. розмір підвищення становитиме
35 грн. Для 380,35 тис. «чорнобильців», які
на сьогодні в середньому отримують пенсії в
розмірі 3 904 грн., підвищення становитиме

корупційними адміністративними правопорушеннями 2012 року становила 1 191 730
гривень. Загальна сума збитків, завданих
кримінальними корупційними правопорушеннями, становила 577, 8 млн. гривень.
Також у звіті узагальнено результати антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів; подано інформацію про результати виконання органами
державної влади заходів щодо запобігання та
протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва; оприлюднено
результати соціологічних досліджень, що проводилися науково-дослідними установами, з
питань поширення корупції; подано інформацію про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії. n
СПІВПРАЦЯ

Е-документообіг
запрацює влітку

Успіхи
очевидні

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України завершило
тестування розробленої системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади (СЕВ ОВВ) та забезпечило її автоматичну роботу
із системами електронного документообігу органів виконавчої
влади (СЕДО). Вже у липні систему обіцяють впровадити у
повсякденну експлуатацію.

Досягнення у роботі Місії EUBAM, та той
позитив, який вона несе для України та
Молдови, обговорювали під час ювілейного
– 20-го засідання Консультативної ради Місії.

Þрій ЗАНОЗ

Про це заявив голова Держінформнауки Володимир СЕМИНОЖЕНКО
під час наради про стан впровадження
системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади.
«Минулого року у рамках дослідної
експлуатації почала працювати система електронної взаємодії центральних
органів влади. Нещодавно коло тестових експлуатацій системи електронного документообігу Кабміну вже закінчилося і, починаючи з липня, СЕВ
буде введено у промислову експлуатацію», – сказав він.
Голова Держінформнауки зауважив, що наразі кожне відомство та міністерство має підготувати свої системи електронного документообігу й
адаптувати їх до розробленої системи
Секретаріату уряду.
«Взявши як приклад те, що створено у Секретаріаті, кожне міністерство
центрального органу влади має використати цей рік для того, щоб система
електронного документообігу вже запрацювала», – констатував Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Чиновник наголосив, що запровадження цієї системи дозволить значно
швидше та ефективніше опрацьовувати
державні рішення. Її переваги у першу
чергу відчують керівники апаратів міністерств та відомств, яким добре відома робота із паперовими документами .
Посадовець також поінформував,
що відповідно до Національного плану дій Президента щодо впровадження
економічних реформ, Держінформнауки розпочинає створення системи
електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів – держреєстрів.
На етапі завершення також реалізація
Єдиного вікна подання електронної
звітності. Під час наради зауважили,
що в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади вже зареєстровано 642 особи. Завдяки ній лише за
цей рік уже відправлено понад 16 тис.
документів.
n

Маêсим СІБУРОВ

Головував на засіданні
Посол ЄС в Україні пан
Ян ТОМБІНСЬКІ. Він
висловив особисту вдячність голові Місії ЄС Удо
БУРКХОЛДЕРУ, заявивши, що під його керівництвом EUBAM зробила
дуже багато, подаючи
приклад та передаючи європейські стандарти в
керуванні кордоном, що
також грає важливу роль у
процесах підписання угоди про асоціацію та лібералізації візового режиму.
Пан БУРКХОЛДЕР
в останній раз перед тим
як піти з поста очільника
Місії (а це станеться наприкінці травня) представив її річний звіт. Також
голова EUBAM повідомив
про результати операції
з охорони кордону «Поділля», обговорив розвиток процесу демаркації
молдовсько-українського
кордону та концепцію розвитку EUBAM.

Заступник міністра закордонних справ і євроінтеграції Молдови Андрій
ПОПОВ виказав своє задоволення співпрацею з
Україною Місією EUBAM
у питаннях спільного моніторингу
молдовськоукраїнського
кордону.
Особливо відзначив відкриття спільно керованого пункту пропуску «Росошани–Брічень», а також
початок спільного патрулювання кордонів.
Глава української делегації заступник міністра
закордонних справ Андрій ОЛЕФІРОВ підкреслив досягнення в області
ефективної взаємодії між
прикордонними і митними відомствами України
та Молдови відповідно до
європейських норм і стандартів.
Учасники
засідання
також відвідали пункт пропуску «Маяки–Паланка–
Удобне», де ознайомилися
з його діяльністю та ходом
робіт з технічного оснащення й розвитку інфраструктури.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 15, 19 квітня 2013 року
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

3

ГАРЯЧІ БУДНІ

Обопільна зацікавленість

n Бурштин

У Львові відбулася прикордонно-представницька зустріч прикордонних
уповноважених по Львівській, Луцькій і Мостиській ділянках українськопольського державного кордону.

Сорок кілограмів бурштину
знайшли в аеропорту «Бориспіль»
«зелені кашкети» у громадянки
Китаю. Інформацію про можливе
перевезення «сонячного каміння»
вартові кордону отримали
завчасно. Тому на жінку вже
чекали. Ідентифікувавши
її, прикордонники відразу
ініціювали проведення спільного
разом з працівниками митниці
огляду жінки на наявність у неї
заборонених до вивозу предметів.
Каміння пасажирка поклала до
свого багажу, очевидно з надією,
що ніхто її не перевірятиме. Як
пояснила сама китаянка, вона
намагалася доставити бурштин
до себе на батьківщину і в
подальшому зробити із нього
ювелірні вироби.

Ярослава МЕЛЬНИК

З української сторони у ній взяли участь
полковники Олександр АДАМЧУК, Аркадій КОШОНЬКО та підполковник Олександр БІЛЮК. Польську сторону представляли бригадний генерал Прикордонної
Варти Ярослав ФРОНЧИК та полковник
Прикордонної Варти Вальдемар СКАРБЕК.
Уперше такий захід та й загалом прикордонників Львівщини відвідав Генеральний
консул Республіки Польща у Львові Ярослав
ДРОЗД.
Під час ділової конструктивної розмови учасники зустрічі підбили підсумки
охорони спільних ділянок українськопольського державного кордону минулого
року, прикордонного контролю та спів
праці оперативних органів. Прикордонни-

ми уповноваженими було також визначено
основні напрямки подальшого взаємовигідного співробітництва.
Особливу увагу Сторони звернули на
необхідність удосконалення взаємодії в боротьбі з незаконним переміщенням тютюнових виробів на спільній ділянці державного рубежу. Водночас було зазначено, що
у I півріччі поточного року з метою недопущення даного виду протиправної діяльності,
необхідно здійснювати взаємодію та обмін
інформацією як на рівні оперативних структур, між підрозділами охорони кордону, так
і шляхом активного залучення спільних патрулів на можливих напрямках контрабандної діяльності.
Прикордонні уповноважені, обговоривши винесені для розгляду питання, визначили й основні напрямки подальшої прикордонної співпраці, спрямованої на протидію
спробам незаконного перетину державного

на Пекін

кордону, збереження й удосконалення набутого досвіду співробітництва та вжиття дієвих
заходів з метою недопущення виникнення
конфліктних ситуацій і прикордонних інцидентів на спільних ділянках державного кордону. Належну увагу учасники зустрічі приділили питанням співпраці щодо відкриття
пункту пропуску «Грушів–Будомеж.
n

ТРАДИЦІЇ

Спадкоємність
поколінь
Правоохоронці у зелених кашкетах мають
багато славних традицій, які користуються
заслуженою повагою у нашому суспільстві.
Однією з них є участь ветеранівприкордонників у військово-патріотичному
вихованні підростаючого покоління.

Василь КЛИМЕНКО

Про це, зокрема, йшла мова
під час зустрічі колишнього воїнаінтернаціоналіста полковника у відставці МІНІНА Григорія Михайловича та
голови ради Київської ветеранської організації прикордонників полковника у
відставці НЕСТЕРОВА Миколи Дмит
ровича, а також дружини колишнього
заступника командира 23 окремого авіаційного полку Прикордонних військ
Кузнєцової Ніни Петрівни з учнями
київської школи №15.
Цьому задушевно щирому спілкуванню були раді не лише гості, а й сама
юнь навчального закладу, для якої знан
ня історії своєї країни та відважність її
захисників стали невід’ємною частиною виховання.
З непідробним інтересом слухали
вони спомини Ніни Петрівни КУЗНЄЦОВОЇ про службу прикордонних
авіаторів, з якими їй, дружині офіцера,
довелося ділити всі тяготи служби, починаючи з пекельно-жаркої Азії та за-

кінчуючи примхливо-грізною Камчаткою.
Після того як слово для розповіді
узяв Григорій Михайлович МІНІН у залі
запала така тиша, якій міг би позаздрити
не один учитель. Учасник бойових дій в
Афганістані, як мовиться, без прикрас
«змалював» увесь трагізм братовбивчої війни афганців, мужність воїнівприкордонників, які, залишаючись вір
ними військовій присязі, бороли зло на
чужій землі.
У школі з поглибленим вивченням англійської мови, де директором
ЧУХНО Тетяна Трохимівна, ветеранівприкордонників особливо вразили з
любов’ю виготовлені учнями експонати
музею. Серед них – «рушники памяті»,
вишиті дитячими руками, на яких учні
увіковічили імена своїх рідних – захисників Вітчизни в роки війни з фашистами.
Зустріч у шкільному музеї, створеному за активної участі колишнього
бортмеханіка МІ-24 МОІСЄЄВА Василя Володимировича, закінчилась учнівським концертом, який вдячні господарі з радістю провели для своїх гостей. n

ЗМАГАННЯ

Майстерність для майбутньої служби
У Національній академії Держприкордонслужби
відбулися змагання з прикордонного контролю серед
курсантів 4 курсу факультетів охорони та захисту
державного кордону, правознавства, філології,
інженерно-технічного, які вже за три місяці мають
приступити до офіцерської практики.
Володимир ЗАХАРЧУК

Для участі у змаганнях керівництвом факультетів було відіб
рано по чотири учасники, які
протягом дня мали продемонструвати все, чого вивчилися на
кафедрі прикордонконтролю та
реєстрації протягом свого навчання.
Для оцінки рівня підготовки
«без п’яти хвилин лейтенантів»
було обрано: знання нормативної бази, ідентифікацію осіб,
теоретичні положення перевірки документів, знання тактикотехнічних характеристик технічних засобів прикордонного
контролю та переклад однією

з іноземних мов міжнародного
спілкування.
У загальнокомандному заліку перше місце здобули представники правознавчого факультету – сержант Валерій
КОРОТІН та курсанти Володимир МАРМУРА, Ігор ПЕРІГ і
Олександр ШЕВЧЕНКО.
В особистій першості кращим визнано курсанта Ігоря
ПЕРОГА, другим став сержант
Валерій КОРОТІН, а третє місце
виборов курсант Юрій МИСАК
з факультету охорони та захисту
державного кордону.
Підбиваючи підсумок змагань, почесний гість – начальник управління прикордонного
контролю та реєстрації Адміністрації Державної прикордонної

Мар’яна МАРКОВИЧ

n Унюхав пігулки
– знайшлася
валюта

У пункті пропуску «Бачівськ»
затримали трьох громадян РФ,
які подорожували автомобілем
Mercedes-Benz. Справа в тому,
що під час проходження усіх
необхідних процедур для
перетину кордону на іномарку
спрацював службовий собака.
Відтак правоохоронці в сумці
серед інших лікарських засобів
виявили 20 пігулок препарату
«Реладорм», до складу якого
входить психотропна речовина.
При подальшому огляді в
барсетці працівники пункту
пропуску знайшли ще й
34,5 тисячі євро та 199 тисяч
російських рублів. Росіяни
повідомили, що виявлені кошти
належать всім їм порівну. Так
як фізична особа має право
ввозити та вивозити за межі
України готівку в сумі, що не
перевищує в еквіваленті 10
тисяч євро, без письмового
декларування, громадянам
повернули кошти у розмірі 10
тисяч євро кожному. А решту
– 4,5 тисячі євро та 199 тисяч
рублів, а також пігулки вилучили
та передали працівникам
митниці. На правопорушників
складено відповідні процесуальні
документи.
Роман ТКАЧ

n Газовий
мільйонер

служби України, генерал-майор
Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ
подякував учасникам за високі результати, а також висловив
переконання, що найголовніші
перемоги у кожного з них ще
попереду.

– Маю надію, що після випуску, ви й надалі розвиватимете особисту майстерність та
популяризуватиме досягнення в своїх колективах, – зазначив Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ.
n

39 000 000 рублів
контрабандою віз у Росію
українець. Гроші 38-річний
порушник заховав надійно – у
газовому балоні свого Audi.
Мільйонеру не повезло – у пункті
пропуску «Гоптівка», що на
Харківщині, його уже чекали, бо
мали інформацію про можливу
протиправну діяльність. Під
час поглибленої перевірки авто
контрабандиста виявили, що
балон не газовий, а рубльовий
– нашпигований купюрами по
500, 1000, 5000 рублів РФ. Валюту
вилучили, а «збанкрутілому»
мандрівнику за свій вчинок
доведеться відповідати згідно з
чинним законодавством
України.
Андрій ДЕМЧЕНКО
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УКРАЇНИ

№ 15, 19 квітня 2013 року
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
У зв’язку з тим, що нинішнього
року Україна головує в Організації з
безпеки та співробітництва в Європі
з прикордонних питань, у Києві
вперше проходила зустріч мережі
Національних координаційних
пунктів ОБСЄ. Протягом трьох
днів провідні фахівці та експерти з
прикордонної справи різних країн
світу обговорювали в Дипломатичній
академії МЗС УКРАЇНИ цілу низку
питань, що в підсумку розкривали
одне найважливіше – встановлення
довіри задля сприяння розвитку
транскордонного співробітництва.

Директор Міжнародноправового департаменту АДПСУ
генерал-лейтенант Олександр
МЕЛЬНИКОВ:

Співпраця – довіра – безпека

– Побудова довіри на кордоні
є одним із ключових елементів
запровадженої нами Концепції
інтегрованого управління кордонами. Адміністрація Держприкордонслужби України приділяє значні
зусилля зміцненню співпраці та
розвитку партнерських відносин з
прикордонними відомствами як у
двосторонньому, так і багатосторонньому форматі.
Протягом останніх років ми
вийшли на досить серйозний рівень
у співробітництві з правоохоронними структурами США та
зарекомендували себе як надійного
й послідовного партнера. Участь
у спільних операціях FRONTEX
надає змогу продемонструвати
спроможність України охороняти
спільний з ЄС кордон, відповідати
сучасним викликам прикордонній
безпеці, а також бути відкритим
рівноправним партнером.
Не так давно Україна приймала фінальну частину чемпіонату
Європи з футболу. Рівень його
проведення є яскравим прикладом
того, що заздалегідь було ефективно і правильно налагоджено основні
напрями співпраці.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Прикордонникам будь-якої
країни навряд чи вдасться самотужки на належному рівні протидіяти сучасним загрозам (а це,
насамперед, тероризм, контра
банда наркотиків та зброї, торгівля людьми тощо). І мова
йде не лише про міжвідомчу
взаємодію. Усвідомлюючи всю
глобальність ризиків, з якими
стикаються правоохоронці на
рубежах, сьогодні прикордонні
відомства різних країн дедалі
активніше налагоджують взаємну співпрацю й розвивають тісні
партнерські зв’язки.
Важливе місце в цьому процесі посідає Концепція інтегрованого управління кордонами.
Саме вона ставить за мету сприя
ти законному переміщенню людей і товарів, забезпечуючи при
цьому безпечні умови. Реалізувати таку мету країни-учасниці
ОБСЄ можуть лише в одному
випадку – якщо всі контро
люючі служби розвиватимуть
взаємодію та координуватимуть
свою діяльність, одним словом
– діятимуть в унісон.
Триденний міжнародний захід проводився у форматі пленарного засідання, на якому всі
присутні мали можливість висловлювати позицію своєї держави (відомства) щодо запропонованих питань.
Обговорення чергувалися із
засіданнями цільових робочих
груп. З цією метою учасники ділилися на три класи. У кожному
з них заздалегідь було визначено
модераторів і експертів, котрі
ділилися досвідом своєї країни
в питанні, яке обговорювала
група. Цікаво, що доповідач міг

висловлювати не лише позицію,
якої притримується його країна,
але й свою особисту.
У форматі діалогу національні координатори спільно працювали над розробкою посібника
з прикордонної термінології.
Окрім того, делегати акцентували увагу на питаннях протидії
незаконній міграції, гендерних
аспектах у сфері прикордонної безпеки та прикордонного
контролю. Якщо перший пункт
належить до так званих «повсяк-

ДОВІДКА «ПУ»:
Організація з безпеки та співробітництва в Європі – найбільша
у світі регіональна організація з безпеки, до складу якої входять
57 країн-учасниць Європи, Центральної Азії та Південної Америки.
ОБСЄ пропонує форум для політичних перемовин і прийняття важливих рішень, спрямованих на те, щоб запобігти виникненню конфліктів, урегулювати кризові питання.
Свою сторінку в історії ОБСЄ Україна почала писати ще 1992
року, коли стала її повноправним членом. А вже з початку нинішнього
року наша держава головує в Організації. На сьогодні Україна озвучила цілу низку ініціатив, найпріоритетнішими з яких є врегулювання
зміцнення заходів довіри та безпеки на просторі ОБСЄ, використання
потенціалу Організації в забезпеченні енергетичної безпеки, сприяння
економічному розвитку, а також консолідація зусиль у боротьбі з тероризмом, торгівлею людьми, наркотичними засобами, кіберзлочинністю
та організованою транскордонною злочинністю.

денних» питань правоохоронних
органів, то інший не так часто
знаходиться на порядку денному.
Не буде великим перебільшенням стверджувати, що
служба на кордонах по-різному
впливає на чоловіків і жінок.
Тому надзвичайно важливо враховувати саме гендерний аспект.
Документи, що були прийняті
раніше, свідчать про те, що це
питання не є новим. Для прикладу: Конвенція стосовно ліквідації всіх форм дискримінації
стосовно жінок, Резолюція 1325
Ради Безпеки ООН про жінок,
мир і безпеку тощо. Підбиваючи
підсумки, учасники визначили
цілу низку рекомендацій. Фахівці переконані, що доцільно

залучати експертів з гендерних
питань і представників жіночих організацій до проведення
оцінки, розробки, реалізації,
моніторингу та аналізу результатів реформування системи
управління на кордонах. Також
досить
важливо
активніше
приймати на роботу і просувати по службі працівників і
військовослужбовців-жінок.
Належну увагу слід приділяти
також програмам, спрямованим
на розширення можливостей
жіночих та інших суспільних
організацій в плані моніторингу
роботи прикордонних, митних і
міграційних служб.
Під час наступних робочих
сесій учасники зустрічі обговорили питання встановлення та
зміцнення довіри між контро
люючими органами як одного
з ключових базисів ефективної
співпраці. Отримання своєчасної оперативної інформації (і як
результат – можливість запобігти багатьом спробам порушення
кордону), обмін позитивним
досвідом у сфері охорони рубежів, злагоджені дії у разі виникнення нестандартних ситуацій
– це лише частина привілегій,
котрими правоохоронці можуть
користуватися, якщо між відомствами різних країн панує
належний рівень взаємопорозуміння та співпраці. А досягнути
такого результату, як підкреслю-

ють учасники зустрічі, можна
лише в одному випадку – якщо
встановити між відповідними
органами високий рівень довіри. Головним доповідачем з
цієї теми виступив голова Місії
Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні та
Молдові Удо БУРКХОЛДЕР.
Він, зокрема, переконаний, що
на
українсько-молдовському
кордоні в цьому вже досягнуто
серйозних успіхів. Про це свідчать результати низки двосторонніх зустрічей відомств обох
держав. Удо БУРКХОЛДЕР розповів і про плани на 2013 рік, серед яких: проведення спільних
антиконтрабандних операцій на
цій ділянці, а також відновлення маршрутів вантажних перевезень у Придністров’ї.
На завершальному етапі
зустрічі її учасники підбили
підсумки та окреслили основ
ні питання, що стоятимуть на
порядку денному наступної
щорічної зустрічі мережі Національних
координаційних
пунктів ОБСЄ. По завершенні
всіх формальностей українська
сторона організувала для учасників заходу візит до Міжнародного аеропорту «Жуляни», де
вони мали можливість наглядно
ознайомитися з прикордонною
практикою України.
Для того, аби не обмежуватися лише проведенням зустрічей
щорічного формату, учасники
заходу домовлялися про проведення подібних заходів у режимі відеоконференцій. Це дасть
можливість обмінюватися найсвіжішою інформацією стосовно
зміни прикордонної обстановки
у тій чи іншій державі, ділитися позитивним досвідом та вирішувати негайні проблеми. Як
результат, спільними зусиллями
можна буде попередити конфлікт або надзвичайну ситуацію
ще на стадії її зародження. А це,
власне кажучи, й ставить за мету
у своїй діяльності ОБСЄ.
n

Координатор ОБСЄ з протидії транснаціональним загрозам
Олексій ЛИЖЕНКОВ:

– На сьогодні членами Організації є 57 країн. Постає запитання
– як зробити так, аби на території від Ванкувера до Владивостока
максимально мінімізувати прояви
транскордонних загроз? Зрозуміло,
що для цього необхідно створити
якнайсприятливіші умови. А це,
в першу чергу, відточений до автоматизму обмін інформацією не
лише в межах однієї країни, а й на
міжнародному рівні. Обов’язковою
умовою також є встановлення
високого рівня довіри на рубежах
взаємодіючих держав.
Удосконалення транскордонного співробітництва завжди було
і буде пріоритетним завданням
ОБСЄ. Тому цій темі й присвячено стільки уваги. На цьогорічній
зустрічі всі учасники активно
висловлювали свої пропозиції, аби
зробити вже існуючі механізми
співпраці ще ефективнішими. Це
й не дивно, адже кожен добре
розуміє, що спокій на його рубежі
значною мірою залежить від спокою на ділянці кордону суміжної
країни.
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Мобільні, спеціальні,
ще й з аквалангами
Практика застосування мобільних підрозділів на
сухопутній ділянці кордону добре відома кожному
прикордоннику. Адже за досить тривалий час
свого існування «мобільники» неодноразово
доводили свою виключну дієвість. Однак
поки що мало кому відомо: в складі
загонів Морської охорони вже декілька
років поспіль діють схожі специфічні
підрозділи. Саме про один з таких
колективів – відділ спеціальних дій на
воді Одеського ЗМО – піде мова в нашому
сьогоднішньому матеріалі.

Маêсим СІБУРОВ,
Олеêсандр ЯКОВЕНКО,
фото Олеêсандра ЯКОВЕНКА

Уперше підрозділ заявив про себе під
час показових навчань, які відбулися в
Одеському загоні Морської охорони 30
серпня 2011 року. Тоді персонал відділу
продемонстрував свою підготовленість
та згуртованість у вирішенні складних
ситуацій на морі. Навчання були свого
роду заліком для відділу, тому ця дата
вважається його неофіційним днем народження. З того часу він приступив до
безпосереднього виконання завдань з
охорони державного кордону, які виконує й до сьогодні.
Причому завдання ці складні, вимагають серйозного рівня підготовки
та професіоналізму. Судіть самі: цей
мобільний підрозділ, забезпечує виконання спеціальних завдань, пов’язаних
з підвищеним ризиком, здійснення
силової підтримки оглядових груп кораблів і катерів, участь з підрозділами
інших правоохоронних органів у заходах з протидії терористичним проявам,
у рятувальних операціях, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у межах

компетенції. Крім того, за необхідності
відділ самостійно може діяти за призначенням на всіх водних ділянках регіонального управління. Скажімо, виявляти правопорушників, які намагаються
переправляти контрабанду під водою,
браконьєрів, їхні знаряддя лову, а також
багато інших завдань пов’язаних з водним простором.
– Персонал підрозділу активно залучається для несення служби з охорони державного кордону та В(М)ЕЗ у
складі мобільних оглядових груп, систематично бере участь у спеціальних
оперативно-профілактичних заходах, –
розповідає командир Одеського загону
Морської охорони капітан I рангу Дмитро ДУКОВ. – Наразі зі складу відділу
щоденно виділяється чергова оглядова
група. Раніше на плавзасобах була позаштатна оглядова група з числа екіпажу.
У разі якщо затримується судно і його
необхідно конвоювати у порт, ця група
повинна залишатися на борту шхунипорушника, відтак на кораблі Морської
охорони ставало вдвічі менше людей,
що створювало багато проблем. Тепер
ця робота проводиться значно ефективніше. Тим більше: правоохоронці
даного відділу можуть фахово надавати
силову підтримку, проводити посилені
огляди плавзасобів, здійснювати примусову зупинку суден-порушників тощо.
Варто зазначити, що персонал підрозділу проходить спеціальну підготовку, спільно тренується з іншими
українськими
спецпризначенцями.
Звичайно, досвіду поки що не виста-

чає, але ж у цьому плані ведеться ціленаправлена активна робота. Також до
його складу входить і група водолазів,
що пройшли відповідний курс у Севастопольській військово-морській академії імені П.С. Нахімова за напрямком
«Водолаз спеціального призначення».
Дійсно, хто ж як не ці хлопці зможуть
оглянути судно нижче його ватерлінії,
де доволі зручно прикріпити магнітом чи мотузкою, або взагалі сховати у порожнинах підводної частини
корабля наркотики або контрабанду.
Можуть вони використовуватися й для
рятувально-водолазних робіт.
До речі, зовсім нещодавно водолазиприкордонники підвищували свій фаховий рівень під час навчань з опанування нового обладнання в Навчальнотренувальному центрі Морської охорони ДПСУ. Як розповів заступник
начальника штабу Одеського загону
Морської охорони – начальник відділу спеціальних дій на воді капітан ІІІ
рангу Олексій ГАРБУЗЕНКО особовий
склад випробовував у роботі телекерований апарат «Гном», який дозволяє під
час прикордонного контролю навіть у
надхолодній воді проводити огляд підводних частин суден, що перебувають
у портах та на рейді. Також вперше почали працювати з повнолицьовою маскою, у якій є гарнітура підводного акустичного зв’язку, що забезпечує зв'язок з
водолазом, який знаходиться під водою.
Це дуже зручно адже таке обладнання
дає можливість контролювати з поверхні стан водолаза та його дії.
n

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Дюжина Бердянського
Дванадцять років тому було створено Бердянський прикордонзагін, річницю якого
відзначили днями охоронці рубежу та їхні гості з місцевих органів влади і взаємодіючих
структур. Загалом за відносно нетривалий термін перебування у Приазов’ї «зелених
кашкетів» тут налагоджено службу, апробовано чимало нововведень, але роботи не бракує…
Сергій МАГДИЧАНСЬКИЙ

Нині загін охороняє майже
660 кілометрів по береговій лінії та 237 кілометрів по морю.
До його складу входить мобільна застава «Бердянськ», відділи
«Генічеськ», «Кирилівка», «Приазовськ», «Бердянськ», «Запоріжжя» та пост «Приморськ».
Бердянськ став полігоном, де
успішно апробовували нові моделі охорони кордону. Тут вперше
з’явилися дільничні інспектори
прикордонної служби. Кордон
на цій ділянці не топтав чобіт
солдата-строковика, бо з часу заснування загін комплектувався

виключно контрактниками. Як
знаємо і цей досвід успішно поширився на решту прикордонного відомства.
Ще одна відмінність – ділянки
відповідальності усіх відділів загону повністю співпадають із межами прикордонних районів Херсонської та Запорізької областей.
– Це був свідомий далекоглядний задум заради налагодження тісної взаємодії із місцевими органами влади, – говорить
начальник загону полковник
Володимир МАРЧУК, – і він
повністю спрацював – прикордонники чітко інтегрувалися в
життя регіону і стали рівними
партнерами серед решти держструктур в кожному із прикор-

донних районів. Державний кордон у Приазов’ї Україна будувала
з нуля, – зазначає Володимир
Миколайович, – адже до незалежності Азовське море належало до внутрішніх вод СРСР. Місцеві спочатку дивувалися, що тут
діятимуть правила для контрольованих прикордонних районів. Проте сьогодні прикордонна
служба у цих краях вже посіла
належні позиції, як це і має відбуватися на рубежах суверенної
держави. Хоча порушення і далі
трапляються. Протягом січня–
березня 2013-го персонал загону
склав 421 адмінпротокол, вилучив майже 2,5 кілометрів браконьєрських сіток та понад 300 кг
незаконно виловленої риби.

Однак і у рибалок є проблеми, які потребують вирішення.
Для задоволення їхніх потреб на
узбережжі необхідно розгорнути
більше сотні відповідних пунктів
базування, яких нині діє близько
тридцяти. Втім, для місцевих органів влади постає питання: віддати землю під розвиток курортного
бізнесу чи влаштувати любительський пункт базування. Рішення
часто приймається не на користь
рибалок.

Проте є закон і ми неухильно
наполягаємо на його виконанні,
– каже полковник МАРЧУК, – і
місцева влада поступово до цього
звикає та часто йде назустріч. Адже
усі зацікавлені в тому, щоб на березі та у морі було більше порядку.
Тож бачимо: за 12 років прикордонники Бердянського загону
досягли чимало, але роботи не бракує, тож місцеві охоронці рубежів і
надалі нестимуть в прикордоння
Приазов’я безпеку та порядок. n
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Потрійний заслон
Якби тут не було гір, то весь устрій життя був би зовсім інакшим. Проте кордон на
ділянці ВПС «Верховина-Бистра» Чопського загону пролягає крутими схилами Карпат.
І це впливає на всі процеси навколо.
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Найперше, що витікає із
цього географічного факту, – це
складність перетину лінії, що
розділяє Україну та Польщу. Дістатися рубежу звичайній людині
під силу лише окремими стежками, які круті настільки, що про
користування лижами не йдеться. Тож варто взяти ці шляхи під
контроль, і недоторканність кордону можна майже гарантувати.
– Взимку, крім глибокого
снігу, у нас з’являється додаткова
підмога, – розповідає начальник
відділу капітан Вадим ШЕВЧУК,
– на тропи в пошуках їжі виходять голодні вовки.
Ясно, що за таких обставин
про спроби контрабандного заробітку не йдеться. Тим більше,
що з польського боку на потенційного порушника чекає такий
же за прохідністю рельєф, і тамтешня цивілізація починається
неблизько. Себто товар роботи
не вартий.
Тим більше – прикордонники тут стоять із кінця тридцятих
років минулого віку. Тож до режимних обмежень тут повністю
звикли, і в сусідстві вбачають чимало корисного.
– Із роботою у цих краях важко, близько третини працездатних
з місцевих поїхало за кордон – пояснює Вадим ШЕВЧУК, – і одним
із небагатьох доступних способів
заробітку є збір ягід чорниці, яка
екологічно чиста і якісна. Серйозні плантації дикоросів знаходяться
за інженерними загородженнями
поблизу кордону. Тому ми йдемо
назустріч людям і дозволяємо збирання у режимній смузі.

Для сільського голови Верховини Бистрої Василя ФЕДИЧА, посаду якого в селі називають по-місцевому «біров»,
прикордонники не просто сусіди. Про взаємодію розповідає з
гордістю.
– Дід мій будував цю заставу, батько був там начальником
– пишається Василь Миколайович. – Сельчани змалечку бачать
зелені кашкети, чують про кордон і тому відокремленого життя
у відділу та громади немає. Ніхто
сторонній, так щоб про це не дізналися прикордонники, по цій
землі не пройде.
Біров розповідає упевнено,
бо колись і сам брав участь у затриманні. І місцеве громадське
формування з охорони кордону
«Патріот» діє не заради звітності. «Патріотів» лише десять, усі
надійні та перевірені. Влаштуватися на службу до ВПС – чудовий варіант для місцевої молоді.
І підхід у Василя ФЕДИЧА, який
надає кандидатам характеристику, дуже суворий. Ненадійні
та заслабкі на кордон не потраплять.

Про рівень реальної взаємодії можна судити хоча б із того,
що кабінет для дільничного інспектора прикордонної служби
виділений прямо у приміщенні
сільської ради. Допомагав її голова і у оформленні дозвільних
документів на будинки офіцерського складу. А коли у скрутних дев’яностих роках на заставі
були перебої з постачанням продуктів, «верховинці» зібрали для
вояків понад шістсот кілограмів
картоплі.
Утім, сам факт того, що у селі
розташований
прикордонний
підрозділ дає Верховині-Бистрій
теж значні дивіденди.
– Я якось вичитав у Бюджетному кодексі, – ділиться Василь Миколайович, що
прибутковий
податок
всіх
мешканців населеного пункту
утримується на користь місцевої громади. Написав листи до
відповідних інстанцій, зокрема
звернувся за допомогою до генерала Павла ШИШОЛІНА, і,
зрештою, це питання було вирішено – податки наповнюють
наш бюджет.

Розташування тут прикордонного відділу дає голові підстави для звернення до всіх можливих інстанцій з проханням
про будівництво до підрозділу
асфальтної дороги, яка, звісно,
проходитиме через усе село.
Мовляв, дорога впливатиме на
захист інтересів держави.
У перспективних планах –
виділити для потреб прикордонного відомства ділянку під вертолітний майданчик.
– І ще одна пропозиція, –
розповідає біров, – є неподалік
гарне місце для облаштування
гірськолижної бази. А у Держ
прикордонслужби якраз такої
немає. Збудувати її, і всім би було
добре: і тим, хто береже українські кордони – якісний відпочинок, і нашим людям – робота.
Підтримують свого голову і
сільчани.
– Все життя так чи інакше
пов’язано з ними, – розказує
Поліна Михайлівна ВАРГУЛИЧ.

– У мене, наприклад, на заставі
працювала дочка. Люди їм допомагають чим можуть, так само і
вони людям. Мабуть, кожного
з нас із заставою пов’язують родинні або дружні зв’язки.
Звісно, комплектується відділ
насамперед за рахунок мешканців навколишніх сіл, які дуже цінують свій статус. Навіть місцевий священик відпустив дружину
сюди працювати.
– Мені завжди подобалося, як
ставляться до прикордонників,

– розповідає чергова, старшина
Іванна ДУРКОТ, – здавалося, що
більшої поваги і бути не може. Тепер у мене й чоловік прикордонник, а наша дитина нами дуже пишається. Я дуже задоволена тим,
що чотири роки тому пішла служити, режим для сімейної жінки
дуже зручний: зміна вдень, зміна
вночі, і потім – дві доби відпочинку. Можна і відпочити, і впорати домашню роботу.
– Те чим живуть прикордонники я бачив з дитинства, – додає старший прапорщик Василь
ОЛЕНИШАК, – було за щастя
стати ним хоч у найменшій нагоді. Тепер служу сам і радий
бути корисним сусідам, особливо якщо це люди старшого віку.
Адже трапляється всяке – кому
сіна накосити, кому дров нарубати, кому телевізійну антену
налаштувати. Буває, що хтось із
стареньких заблукає в горах, тоді
доводиться шукати.
Конструктивні робочі стосунки складаються у відділу із Ужанським національним природним
парком, яким пролягають гірські
туристичні маршрути. Втім, зважаючи на режим, керівництво
підрозділу та парку змогли знайти таку форму співпраці, коли
й вимоги закону дотримуються,
й насолоді туристів місцевими
казковими краєвидами ніхто відверто не заважає, хоча кожен автобус обов’язково супроводжує
дільничний інспектор. Натомість
у прикордонників немає жодних
проблем із заготівлею дров для
опалення.
Звісно, гарантовано тихих
місць на кордоні бути не може.
Проте на ділянку відповідальності верховинців не сунуться в
пошуках шляху до Європи нелегальні мігранти. Адже ті, хто прокладає для них маршрути, добре
розуміють, що пильність прикордонників, складний рельєф
та готовність місцевих жителів
прийти на допомогу «зеленим
кашкетам» роблять тут кордон
нездоланним.
n
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С помощью местного населения
Главное
в
массовополитической работе это ее
последовательность и целе
устремленность. Не так давно
в одном из сел мы организовали собрание местных жителей,
на котором комендант участка
капитан Старченко рассказал, как должен соблюдаться
пограничный режим. На собрании выступило 10 крестьян.
Все они как патриоты своей
Родины обещали оказывать пограничникам посильную помощь
в охране границы. Спустя несколько дней в этом же селе
мы собрали крестьян из числа демобилизованных и ныне
вернувшихся к сельскому труду. Им был дан конкретный
инструктаж о мерах помощи
пограничным войскам в охра-

не границы. Как бывших воинов Советской Армии мы этих
людей считаем своим боевым
резервом.
Такая работа не пропадает даром. Достаточно сказать, что за последнее время
местными жителями задержано 10 нарушителей границы и
свыше тридцати нарушителей
погранрежима. Вот наиболее
характерные примеры бдительности советских граждан из
нашего пограничного района.
В дом крестьянина Федора Ковчака поздно вечером зашел неизвестный. Последний в общем разговоре
пытался узнать: далеко ли
до границы, есть ли здесь,
неподалеку воинские части
и тому подобное. Советский

патриот Ковчак пригласил неизвестного поужинать, а сам,
уйдя в другую комнату якобы
за табаком, послал дочь Анну
на заставу. Ничего не подозревая, человек остался ужинать, а закончив с ужином
перешел к чаепитию. В таком
положении и застали его пограничники,
пришедшие
по
вызову Анны Ковчак.
Другой пример. К гражданину Крючкову рано утром
прибежала женщина с окраины
села и сообщила ему, что на
чердаке ее дома кто-то есть.
Крючков немедленно побежал
туда и, проявив истинное геройство, задержал крупного
нарушителя.
Можно было бы рассказать
о том, как Степан Солоненко задержал двух нарушителей
границы и о многих других,
подобных фактах патриотических поступков местных жителей. Все это убедительно
доказывает нам какую большую помощь может оказать нам
местное население в охране
границы. Поэтому каждый из
нас, офицеров-пограничников,
должен массово-политическую
работу с населением считать
одной из главных своих задач
и проводить ее он обязан повседневно и с душой.
Начальник заставы
старший лейтенант
М. ЕНАЛЕЕВ.

«

В Музее обороны Ленинграда выставлен один из
танков, который первым вышел на «Большую землю» –
так называлась территория по ту сторону вражеского
кольца блокады. Экипаж этой грозной машины уничтожил 28 неприятельских орудий, 9 пулеметных точек и
истребил 500 гитлеровцев.
На снимке: Герой Советского Союза гвардии капитан Д.И. Осатюк в Музее обороны Ленинграда около
танка, на котором сражался в годы великой Отечественной войны.

«
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Є ПРОБЛЕМА!
Щорічно в третю суботу квітня наша держава відзначає
День довкілля. Ця дата завжди ознаменована великою
кількістю екологічних заходів. Чиновники різних рівнів,
працівники державних установ, громадські організації та
звичайні небайдужі громадяни беруться за прибирання
місць відпочинку, висадку рослин у лісах і парках,
озеленення скверів, газонів та клумб, ліквідацію
стихійних звалищ тощо. Та вже за кілька тижнів настають
травневі свята і наслідків цього «суботника» – як не було.
Тож чи не пора нам замислитися над старою істиною:
«Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». А ще
чистіше – там, де сміттю надають друге життя.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

ПОТОПАЄМО В НЕПОТРЕБІ,
А ПОЛІГОНІВ – КАТМА
Підвищення рівня доходів населення і стрімка урбанізація ведуть до збільшення об'ємів сміття.
Зокрема, торік, за оцінками експертів ООН, у світі в сміттєпроводи та на звалища потрапило 1,3
млрд. тонн відходів. А до 2025 року
ця цифра сягне 2,2 млрд. тонн.
Тобто кількість відходів на душу
населення щорічно зростає десь
на 5,3 відсотка. Відтак природно,
що в людей виникає питання: що з
цим усім «добром» робити?
У розвинутих державах дану
проблему успішно вирішують.
Одним із найбільш поширених
методів технічної обробки твердих побутових відходів є їх спалювання (часто з подальшим використанням теплової енергії). В
європейських країнах спалюванням переробляють 20-25% міських відходів, в Японії – близько
65%, а в США – близько 15%.
Натомість в Україні лише
близько 8% непотребу перероб
ляється чи утилізується, а переважну масу твердих побутових
відходів комунальні служби просто вивозять на численні полігони. Так, за даними Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства 2011 року українці
відправили у смітник близько 13
млн. тонн побутових відходів, які
були захоронені на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів, загальна площа
яких понад 9 тис. гектарів. Причому 5% сміттєзвалищ уже перевантажені, а 16% – не відповідають нормам екологічної безпеки.
Крім того, через неналежну
систему поводження з твердими
побутовими відходами в населених пунктах, щорічно виявляється близько 30 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу
понад 1 тис. гектарів. Загальна
потреба у будівництві нових полігонів складає понад 650 одиниць.
Найбільше ця проблема актуальна у Дніпропетровській (69 оди-

Реінкарнація сміття
ниць) та Сумській (64 одиниці)
областях.
Однак для будь-якого населеного пункту проблема видалення або знешкодження твердих
побутових відходів завжди є, в
першу чергу, проблемою екологічною. Дуже важливо, щоб процеси утилізації побутових відходів
не порушували екологічну безпеку, норми суспільної санітарії
та гігієни, а також умови життя
населення в цілому. Особливо це
стосується українських реалій, де
сміттєзвалища займають величезні території часто родючих земель
і характеризуються високою концентрацією газів. Вони постійно
загоряються, забруднюючи нав
колишнє середовище, до того ж
більшість навіть не мають систем
фільтрації. А такі смітники – джерела забруднення як поверхневих,
так і підземних вод, що особливо
небезпечно для здоров’я людини.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ
Нині лише де-не-де можна
побачити пункти прийому вторсировини. Та й ті в основному
спеціалізуються на чорних та кольорових металах, рідше склотарі
чи макулатурі. Основними їхніми
клієнтами є громадяни з низьким
рівнем доходів. Проте старші покоління добре пам’ятають, якого значення в СРСР надавалося
утилізації. Було розроблено уніфіковані пляшки для молочних
виробів, алкогольних і безалкогольних напоїв. По всій країні
існували пункти збору склотари.
Для збору макулатури та брухту
залучалися школярі. Було налагоджено жорсткий облік дорогоцінних металів, які застосовувалися в промисловості. До

речі, наприкінці 80-х років саме в
Україні перероблялася рекордна
для регіонів СРСР частина промислового сміття – понад 20%.
Однак за 21 рік незалежності
держава повністю пішла з цього
ринку. А дарма…
За оцінками експертів, понад
60% міських відходів – це потенційна вторинна сировина, яку
можна переробити і з вигодою
реалізувати. Ще близько 30% –
це органічні відходи, які можна
перетворити на компост. Більше
того, зарубіжний досвід показує,
що раціональна організація переробки сміття дає можливість використовувати до 90% продуктів
утилізації у будівельній індустрії,
наприклад, в якості заповнювача
бетону.
До речі, бізнес на відходах
– доволі прибуткова справа. На
цьому наголошує радник Голови
Верховної Ради України Євген
РОМАНЕНКО, який протягом
2011-2012 рр. очолював Державне підприємство «Укрекоресурси» (єдиний офіційно визнаний
Урядом суб’єкт господарської діяльності, який забезпечує організацію системи збирання, заготівлі
та утилізації відходів як вторинної
сировини – авт.). За його словами, якщо взяти місто з населенням в 300 тисяч (приблизно Чернігів чи Кіровоград), достатньо
купити два «комплекти» техніки:
1200 контейнерів, 2-3 сміттєвози
й сортувальну станцію. Коштуватиме це близько 15 мільйонів гривень. У середньому це обладнання може давати обіг 15 мільйонів
гривень на рік. При цьому чистий прибуток після вирахування
оплати праці й інших адмінвитрат, становитиме близько одного мільйона доларів США на рік.

Тобто, можна одночасно заробляти пристойні гроші й робити дуже
корисну справу для країни.
Проте Україна в питанні переробки відходів, на жаль, залишається лише сировинним придатком. Скажімо, тонна пластикових
пляшок сьогодні коштує близько
5–6,5 тисячі гривень. Проте, якщо
цю тару подрібнити, то коштуватиме вона вже 8–9 тисяч гривень
за тонну. Водночас за кордоном її
вартість одразу зростає ще вдвічі.
У розвинутих країнах із цієї сировини виробляють покрівельні
матеріали, шпагат, килимові покриття, пресовані плити тощо.
На деяких підприємствах пластик
використовують у якості палива та
переплавляють з метою створення
нової пластикової тари.
Знаходять використання в
Європі й непридатним для подальшого використання піддонам,
післяноворічним ялинкам, старим
меблям та залишкам лісової деревини. Тут із цієї сировини виготовляють пеллети – альтернативне
паливо у вигляді паличок, яке використовують для теплопостачання. Перевага пеллет у тому, що при
низькій, часто до 1%, зольності
вони дають багато тепла.
Натомість подрібнені автомобільні шини – чудова сировина для
виготовлення килимків для підлоги, підошов для взуття, покриття
для спортмайданчиків і, головне,
– асфальту. Додавання цього компоненту робить дорожнє покриття
більш стійким до перепадів температур і опадів, також поліпшується
зчеплення з колесами авто.
А про енергетичну цінність
сміття годі й казати. Так, при
спалюванні 1 тонни твердих побутових відходів можна одержати
теплову енергію, еквівалентну
спалюванню 250 кг мазуту. Крім
того, сміттєві звалища багаті ще
й біогазом нагромадження якого призводить до самозаймання
відходів, збільшуючи і без того
критичний стан повітря над смітниками. Але проблему можна
зробити джерелом енергії. Зокрема, компанія «ТИС Еко» успішно
реалізує проект зі збору біогазу
в Маріуполі на Приморському
полігоні твердих побутових відходів. Схема установки для збору
біогазу проста: кожні 30 метрів
крізь товщу відходів бурять свердловину і вставляють перфоровану трубку, через яку й відкачують
газ і направляють його в систему
очищення. Таким чином з однієї
тонни побутових відходів можна

одержувати 140-280 м3 біогазу. За
даними попередніх розрахунків,
біогазу на всіх українських смітниках і фермах вистачить, щоб
покрити 10% річної потреби країни в газі.
ПОЧИНАТИ ТРЕБА
З ВЛАСНОЇ ОСЕЛІ
Тверді побутові відходи – надзвичайно багате джерело вторинних ресурсів, а також практично
«безкоштовний» енергоносій, які
лише потрібно вміти використовувати. І основною запорукою тут
є запровадження роздільного збирання сміття. Проте, як і будь-яке
нововведення, такий підхід потребує початкових капіталовкладень і
суспільного переосмислення.
Нині роздільне збирання побутових відходів запроваджено
лише в 130 населених пунктах, і
лише у вісьмох працюють сміттєсортувальні лінії. А для загальнодержавного переходу на
сортування непотребу (лише за
попередніми підрахунками) Україна повинна виділити 100 мільярдів гривень. У цю суму входить
вартість нових контейнерів (замість одного сміттєвого бака біля
будинків повинні стояти три–
чотири), ціна сміттєзбиральних
машин та будівництво сортувальних ліній. Винятково державним
коштом цю проблему вирішити
нереально. Тому Уряд повинен залучати бізнес: показати, що галузь
дуже прибуткова, запропонувати
певні привілеї тощо.
Ще одне важливе завдання –
виховати в населення господарське ставлення до відходів. Адже,
якщо для європейця кинути скло
в окремий контейнер, макулатуру
– в інший, пластик – у ще один,
а залишки їжі – у четвертий уже
давно на рівні безумовного рефлексу, то для українця – це terra
incognita. Причому, зважаючи
на ментальність нашого народу,
зробити це буде ой як нелегко.
Навіть у цивілізованій Європі,
де роздільне збирання сміття почали впроваджувати ще 30 років
тому, даний процес йшов доволі
важко. Тривалий час домогосподарки скаржилися, що не хочуть
тримати вдома по кілька пакетів
для сміття, які займають кухонну
площу.
Скільки часу потрібно нам
для того, щоб звикнути сортувати
відходи? Питання непросте, але
у будь-якому випадку починати
треба з власної оселі.
n
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15:50 «МЕХАНІК»

00:00 «ЗАМІНА-3. ПЕРЕМОЖЕЦЬ...»

00:50 «В ІМ’Я ПРАВОСУДДЯ»

01:20 «ТОЧКА ПОВЕРНЕННЯ»

ICTV

НТН

ICTV

УКРАЇНА

Артур Бішоп — «Механік», бездоганний високопрофесійний
кілер, який працює за правилами: «чисто» і без свідків. Така
робота вимагає повного самоконтролю і зосередженості, і в
цій справі йому немає рівних...

Найманець Карл Томассон, який
втік із полону в Косово, розшукує
дочку друга, щоб передати їй
нагороду загиблого батька. Ніколь — викладач коледжу. Саме
в цей час через конфлікт зі студентами її жорстоко побили...

Поліцейський, відомий у народі
під ім'ям Ніко, народився і виріс
тут. Але його друг дитинства
тепер на іншому боці. Він перетворив місцеві вулиці у зони
бойових дій. І Ніко має намір
зупинити негідника!

Пройти «точку повернення» — ніколи не повернутися туди, де
розпочато шлях. Вибір можна
зробити лише один раз. У всіх
героїв є своя особиста відмітка,
пройшовши яку, залишитись
колишнім неможливо.

ПЕРШИЙ
06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.25, 03.25
Новини
07.15 Огляд преси
07.20 Гiгабайт
07.25 Країна on-line
07.30 Гiсть студiї
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «В. Глаголєва.
Всупереч долi»
09.05 Пiдсумки тижня
09.45 Без цензури
10.10 Т/с «Маруся.
Випробування»
12.35, 20.55 Офiцiйна
хронiка

ІНТЕР
05.40 Х/ф «Велика рiзниця»
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 «Генеральська
невiстка»

12.00 Новини
12.30 Т/с «Генеральська

12.55, 15.10, 19.10, 21.25,
03.35, 05.50 Дiловий
свiт

13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.35, 19.45 Про життя
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.15

13.30
14.25
15.25
18.00
18.10

Серіал. Доктор
Роман Широков,
успішний лікар,
залишає столицю і переїжджає
працювати у невелике провінційне місто. Офіційною причиною
переїзду доктора
стало погіршення
здоров’я батька,
але що насправді
приховує Роман?

`Новини

15.30, 04.10 Життя на
рiвних
Т/с «Угро»
Свiт спорту
Агро-News
Останні
попередження
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.35 Вiра. Надiя. Любов
22.30 Книга.ua
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 Кiно в деталях
00.40 Вiд першої особи
01.45 Про головне
02.25 ТелеАкадемiя

невiстка»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Т/с «Жiночий лiкар»

15.50
18.45
18.55
19.30

20.00
20.30
23.25
01.20

Подробицi
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Голубка»
Т/с «Кремiнь»

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
03.40
04.05
04.55

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 «Хiмiя почуттiв»
Не бреши менi-4
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Грошi
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Грошi
Х/ф «Нене»
ТСН
Не бреши менi-4
Сiмейнi мелодрами-3

ICTV
05.35 Служба розшуку дiтей
05.45 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Т/с «Таксi»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.50 Факти тижня
08.44 Звiримо час
08.45 Факти. Ранок
09.14 Звiримо час
09.15 Т/с «Мисливцi за

12.44
12.45
12.59
13.00
13.15
14.15
15.50
17.35
18.44
18.45
19.19
19.20
20.05
21.50
23.00
00.50
02.15
03.05
03.30

караванами»
Звiримо час
Факти. День
Звiримо час
Т/с «Мисливцi за
караванами»
Т/с «Морськi
дияволи»
Х/ф «Протистояння»
Х/ф «Механiк»
Т/с «Убивча сила»
Звiримо час
Факти. Вечiр
Звiримо час
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Х/ф «В iм'я
правосуддя»
Надзвичайнi новини
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
05.55 Чужi помилки.

06.40
08.40
10.00
11.05
12.10
14.05
16.00
18.00
18.20

Репортаж iз
зашморгом на шиї
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Зiрковi будинки
Зiркове життя. Секссимволи зi
зморшками
Один за всiх
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
Т/с «Наречений»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Найкраще лiто
нашого життя»
03.35 Нiчний ефiр

21.00
22.00
22.25
00.05
01.00
01.55

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

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00

11.25
13.40
13.45
14.50
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.50
00.00
00.20
01.15
02.00
02.40
02.45

шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Гаррi Поттер та
Смертельнi релiквiї.
Частина 2»
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
Пiранiї
Т/с «Воронiни»
Ревiзор-2
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Рiццолi та Айлс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

НТН
04.00 Т/с «Людина без

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Дорожнiй

06.20 Х/ф «Нелегал»
08.10, 02.35 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.45 Т/с «Краповий берет»
14.30 Т/с «Даїшники»
18.30 Лохотрон
19.00, 23.30, 01.30, 03.05

07.00, 17.00, 19.00, 03.20

пiстолета»

Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI. Маямi-9»
Х/ф «Замiна-3.
Переможець
отримує все»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови

21.30 Т/с «Кримiналiсти.
22.30
00.00
02.00
03.35

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»
13.00 Лялечка
14.00, 20.10 Т/с «Любить,
не любить»
15.00 Одна за всiх
16.00 Т/с «Студенти»
17.10 Досвiдос
18.10 Даєш, молодь!
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу-10
21.00 Вiталька-3
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Дурнів+1
23.25 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.25 Досвiдос-2
01.50 Бабуни & дiдуни

патруль-6»
Подiї
07.20 Ранок з Україною

09.20, 14.00, 17.20, 21.50
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Квиток на двох»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.40 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

23.15 Х/ф «Смертельнi

перегони-2»
повернення»
04.15 Х/ф «Любка»
05.35 Срiбний апельсин

01.20 Х/ф «Точка

ФУТБОЛ
08.20, 12.20, 16.00
Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
08.50, 15.25 Топ-матч
09.00, 09.30 Гра прекрасна
10.20 ЧУ. «Зоря» –
«Динамо»
12.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Малага»
14.55, 05.00 Futbol Mundial
16.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Леванте»
18.30, 00.15, 04.10
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
19.20, 01.00 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
20.30, 02.25 Європейський
weekend
21.55 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Астон Вiлла»
05.30 Новини
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23:00 «О.Р. У. Ж. І. Є»

01:15 «КЛУБ «ВЕНЕРА»

ІНТЕР

ICTV

«О.Р. У. Ж. І. Є » — це абревіатура
з імен друзів: О — Олег, Р — Роман, У — Улян, Ж — Женя, І — Ігор
і Є — Єгор. Олег і Роман розробляють новітню зброю, з винятковою далекобійністю і руйнівною
силою...

Дружини футболістів втомилися
від футболу. Дружини укладають
з чоловіками парі. Вони пропонують зіграти з ними футбольний матч. Якщо чоловіки програють, вони ніколи більше не
підійдуть до м'яча.

Четверо молодиків за умовами
контракту повинні провести
кілька днів у старовинному замку. Але жоден з них не міг навіть
уявити, з яким жахом їм доведеться зіткнутися.

Поліцейський-новачок бореться
з мафією китайського кварталу
Нью-Йорка. Йому допомагає
поліцейський Нік Чен. Нік служить давно, і його козир — компроміс. Однак новий напарник
компромісів не визнає.

ІНТЕР

06.45, 07.05, 23.15, 01.10

04.45
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

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 «Його величнiсть
Юрiй Соломiн»

09.00, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня
09.25 Шеф-кухар країни
10.15 Т/с «Маруся.
Випробування»

13.00, 15.35, 18.45, 21.10,
05.50 Дiловий свiт
13.05 Останні
попередження
13.20 Українська пiсня
14.00, 19.45 Про життя

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15 Euronews
15.50 Т/с «Угро»
19.05, 01.45 Про головне
19.30, 05.25 Сiльрада
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
23.25
00.40
02.30
03.45

01:35 «КОРУПЦІОНЕР»

1+1

ПЕРШИЙ

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

01:20 «ПРИВИД БУДИНКУ НА ПАГОРБІ»

ICTV

«Кено», «Максима»
Т/с «Карусель»
Вiд першої особи
ТелеАкадемiя
Х/ф «Хлопчик на
водi»

11.05
12.00
12.20
13.15
15.05
16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
23.25
01.20
03.05
03.35

Т/с «Хуторянин»
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»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар»
Подробицi
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Голубка»
Х/ф «Привид будинку
на пагорбi»
Подробицi
Д/с «Секретнi
територiї»

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
11.40
12.40
13.40
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.20
23.25
23.45
00.10
01.15
02.45
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 «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Не бреши менi-4
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Х/ф «Клуб «Венера»
Х/ф «Грецькi
поцiлунки»
Не бреши менi-4
Сiмейнi мелодрами-3

05.05
05.35
06.35
06.50
07.10
07.45
07.50
08.44
08.45
09.14
09.15
10.10
11.10
12.25
12.44
12.45
12.59
13.00
13.40
14.45
16.35
18.44
18.45
19.19
19.20
20.05
21.50
23.00
00.45
01.35
03.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Звiримо час
Факти. Ранок
Звiримо час
Надзвичайнi новини
Т/с «Убивча сила»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Звiримо час
Факти. День
Звiримо час
Х/ф «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Убивча сила»
Звiримо час
Факти. Вечiр
Звiримо час
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «О.Р.У.Ж.І.Є»
Провокатор
Х/ф «Корупцiонер»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

06.05 Чужi помилки.
06.50
08.45
10.10
11.05
12.00

Репортаж iз
зашморгом на шиї
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Я
кохаю тебе до сліз
МайстерШеф.
Прихована правда
Х/ф «Право на
надiю»
Студентка Христина на вечірці у
друзів знайомиться з Іваном.
Вони опиняються
в одному ліжку в
будинку Христини. Вранці Іван
знайомиться з
мамою Христини
Надією Павлівною, і вона вражає молодика до
глибини душі.

14.00
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.15
01.10
03.05

Зваженi та щасливi
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Наречений»
Вiкна-Новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Найкраще лiто
нашого життя»
Нiчний ефiр

04.45
04.50
05.55
06.00
06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.45
16.45
17.50
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.15
00.35
01.30
02.15
03.00

Teen Time
Т/с «Айкарлi»
Teen Time
Очевидець. Найбільш
шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
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
Пiранiї
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

УКРАЇНА

НТН

04.20 Т/с «Людина без

пiстолета»
06.40 Х/ф «За останньою
межею»

08.30, 16.45, 19.00, 23.30,
01.50, 03.20 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Лохотрон
10.30 Т/с «Висяки»
12.35 Т/с «Судмедексперти»
14.35, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-10»

17.00 Т/с «Ера стрiльця-2»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.
22.30
00.00
02.20
02.50
ТЕТ

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI. Маямi-9»
Х/ф «Вовкчудовисько»
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»
13.00 Лялечка
14.00, 20.10 Т/с «Любить,
не любить»
15.00 Одна за всiх
16.00 Т/с «Студенти»
17.10 Досвiдос
18.10 Даєш, молодь!
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу-10
21.00 Вiталька-3
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!
01.25 Досвiдос-2
01.50 Бабуни & дiдуни

06.10 Т/с «Дорожнiй
патруль-6»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45, 17.20, 21.50
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

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

23.25 Т/с «Куля-дура-4.

Агент i скарб нацiй»

01.10 Т/с «Грiмм-2»
01.55 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»

04.25 Х/ф «Любка»
05.50 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.35, 15.10 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА

08.00 ЧУ. «Таврiя» –
«Волинь»

10.20, 17.55 Європейський
weekend

12.00, 01.05 Чемпiонат
Англiї. МЮ – «Астон
Вiлла»
14.00, 21.25 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» –
«Атлетико»
19.25 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Барселона» – ПСЖ
22.50 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Реал» –
«Галатасарай»
03.15 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Ворскла»
05.05 Новини
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06:35 «ДИКЕ ПОЛЕ»

01:00 «ПОПЕРЕДНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ»

01:20 «ПЕРУКАРКА І ЧУДОВИСЬКО»

НТН

ICTV

СТБ

ІНТЕР

Якось до отамана Сидора прийшли троє. Один із них втік із
турецького полону, де дізнався
про заховану скриню зі скарбом.
Козаки вирушають на пошуки,
але казну вже шукають турки, які
її тут і сховали.

Єгор, у минулому чемпіон з ралі,
якось сів п'яним за кермо, спричинивши ДТП. Але незабаром
доля зводить Єгора з Дашею,
яка допомагає йому втекти з
в'язниці. Проте тепер їй і самій
загрожує велика небезпека...

Фільм продовжує розповідь про
міліціонера Серьожкіна — героя
стрічок «Господар тайги», «Зникнення свідка». Цього разу, вже в
чині капітана міліції, герой розслідує справу про плоти, кимось
посаджені на мілину.

Перукарка з Нью-Йорка рятує
під час пожежі своїх учнів і тварин. Її фотографії потрапляють
до газети, і представник авторитарного режиму запрошує героїню працювати вчителькою у дітей свого володаря...

ПЕРШИЙ
06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 03.45

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

23:00 «ПОЦІЛУНОК У ГОЛОВУ»

Новини
Огляд преси
Гiгабайт
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «О. Аросєва.
Iнше життя панi
Монiки»

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня
09.15, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.20 Служба розшуку дiтей
09.30, 04.00 Уряд на зв'язку
з громадянами
10.20 Т/с «Маруся.
Випробування»

13.00, 15.35, 18.40, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
13.15 Крок до зiрок
14.00, 19.45 Про життя
15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.15 Euronews
15.50 Т/с «Угро»
18.55, 04.30 Театральнi

ІНТЕР
04.45 Т/с «Хуторянин»
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

16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
23.25
01.20

сезони
20.50 Лото «Мегалот»
21.30 Надвечiр'я
22.25, 05.10 Свiтло
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.25 Т/с «Карусель»
00.40 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.25 ТелеАкадемiя

03.00
03.30

11.40
12.40

Мухтара»

11.05 Слiдство
12.00
12.20
13.15
15.05

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

вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар»
Подробицi
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Голубка»
Х/ф «Перукарка i
чудовисько»
Подробицi
Д/с «Секретнi
територiї»

13.40
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.15
23.25
23.45
00.10
01.15
02.45
03.30
04.55

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Х/ф «Грецькi
поцiлунки»
ТСН
Х/ф «Усе не
випадково»
Сiмейнi мелодрами-3

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Т/с «Таксi»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Дiловi факти
07.50 Несекретнi файли
08.44 Звiримо час
08.45 Факти. Ранок
09.14 Звiримо час
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.20 Х/ф «Вулицi розбитих

12.44
12.45
12.59
13.00
13.45
14.50
16.40
18.44
18.45
19.19
19.20
20.05
21.55
23.00
01.05
01.50
03.25

лiхтарiв»
Звiримо час
Факти. День
Звiримо час
Х/ф «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Убивча сила»
Звiримо час
Факти. Вечiр
Звiримо час
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Поцiлунок у
голову»
Кримiнальний облом
Х/ф «Зброя»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

СТБ
06.05 Чужi помилки. Троє
товаришiв

06.45 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда
10.10
11.10
12.05
14.00
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.05
01.00
02.35

про зiрок
Зiркове життя.
Зiрковi байстрюки
Зiркове життя.
Обдурити зiрку
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 «Попереднє
розслiдування»
Х/ф «Служили два
товаришi»
Громадянська
війна. До червоних потрапляє
трофейний кіноапарат. Штаб вирішує використовувати його для
аерофотозйомки
місцевості. Колишній фотограф
солдат Андрій
Некрасов призначається кінооператором.

04.05 Нiчний ефiр

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

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.45
16.45
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.10
00.35
01.30
02.15
02.55
03.00

шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
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
Пiранiї
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
06.35 Х/ф «Дике поле»
08.30, 16.45, 19.00, 23.30,
01.35, 03.05 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Реальнi

УКРАЇНА
07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.50, 17.20, 21.00
Т/с «Слiд»

злочинцi»
10.25 Т/с «Повернути на
дослiдування»
12.30 Т/с «Близькi люди»
14.35, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-10»
17.00 Т/с «Ера стрiльця-2»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-9»
00.00 Х/ф «Пазуристий.
Легенда про снiгову
людину»
02.05 Речовий доказ

10.00, 20.00 Т/с «Операцiя

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»
13.00 Лялечка
14.00, 20.10 Т/с «Любить,
не любить»
15.00 Одна за всiх
16.00 Т/с «Студенти»
17.10 Досвiдос
18.10 Даєш, молодь!
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу-10
21.00 Вiталька-3
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!

ФУТБОЛ
07.20, 21.40 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
08.00 ЧУ. «Металург» (З) –
«Кривбас»
11.35 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» –
«Атлетико»
13.30, 17.55 Топ-матч
13.40, 03.00 ЧУ. «Зоря» –
«Динамо»
16.00 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Астон Вiлла»
18.05 Futbol Mundial
18.40, 22.50 Один на один з
Гамулою
19.40 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Реал» –
«Галатасарай»
23.45 Нiч Лiги чемпiонiв
00.45 Лiга Європи УЄФА.
«Лацiо» –
«Фенербахче»
05.10 Новини

«Лялькар»

11.50, 04.30 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.55 Говорить
Україна

21.30 Футбол. Лiга

чемпiонiв УЄФА. 1/2
фiналу. «Борусiя» –
«Реал»
23.50 Т/с «Куля-дура-4.
Агент i скарб нацiй»
01.30 Т/с «Грiмм-2»
02.15 Х/ф «Морлоки»
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23:00 «БРАТ»

23:25 «СЬОМИЙ ДЕНЬ»

НТН

ІНТЕР

Демобілізований з армії Данило
Багров повернувся у рідне містечко. Але життя у провінції
його не влаштовувало, і він вирішив поїхати в Петербург, де
процвітає його старший брат,
який став найманим убивцею.

Після програшу в карти Микола
втік в село до свого прадіда. За
ним їдуть двоє бандитів, щоб
стягнути з нього борг. Дід помирає і заповідає спадкоємцю
цінності, які він зберігав багато
років.

Через два роки після навали
ненажерливих ящероголових
риб підводні чудовиська повернулися в озеро маленького містечка, щоб знову вгамувати
свій голод. Ціього разу вони
стали набагато більшими.

Соціальний працівник Емілі
Дженкінс рятує десятирічну
дівчинку Ліліт, замучену батьками. Через деякий час з'ясовується, що ситуація в сім'ї була
діаметрально протилежною.

ІНТЕР

06.45, 07.05, 23.15, 01.10

04.45
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Спорт
06.55 Ви запитували

07.00, 08.00, 12.35, 03.45
Новини
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «М. Танич. Ще
раз про кохання»

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.30 Т/с «Маруся.
Випробування»

13.00, 15.35, 18.45, 21.15,
05.50 Дiловий свiт
13.05 Кордон держави
13.20, 04.00 Д/ф
«Таємничий
Сковорода»
14.00, 19.45 Про життя

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.15 Euronews
15.50 Т/с «Угро»
19.05, 01.45 Про головне
19.30 Останні
21.25
22.50
23.25
00.40
02.30
04.40
05.30

01:20 «СПРАВА № 39»

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

00:00 «ПРОКЛЯТТЯ МЕРТВОГО ОЗЕРА»

ICTV

попередження
Досвiд
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Т/с «Карусель»
Вiд першої особи
ТелеАкадемiя
Надвечiр'я
Служба розшуку дiтей

11.05
12.00
12.20
13.15
15.05
16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
23.25
01.20
03.00
03.30

Т/с «Хуторянин»
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»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар»
Подробицi
Т/с «Хуторянин»
Т/с «Голубка»
Х/ф «Справа
№39»
Подробицi
Д/с «Секретнi
територiї»

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
21.30
23.40
23.55
01.35
02.25
03.20
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 «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Мiняю жiнку-7
Пекельна кухня-3
ТСН
Х/ф «Усе не
випадково»
Кипучий реактор.
Приречений на вибух
Загублений свiт. Зона
радiацiйного
заробiтку
26/04. Чорнобиль
Сiмейнi мелодрами-3

05.00
05.30
06.30
06.40
07.05
07.40
07.50
08.44
08.45
09.14
09.15
10.10
12.25
12.44
12.45
12.59
13.00
13.45
14.50
16.40
18.44
18.45
19.19
19.20
20.05
21.50
23.00
00.50
01.40
03.30

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Звiримо час
Факти. Ранок
Звiримо час
Надзвичайнi новини
Т/с «Убивча сила»
Х/ф «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Звiримо час
Факти. День
Звiримо час
Х/ф «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Убивча сила»
Звiримо час
Факти. Вечiр
Звiримо час
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Брат»
Несекретнi файли
Х/ф «Поцiлунок у
голову»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

05.15 Чужi помилки. Суто
06.00
07.45
09.10
11.20
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.25
01.20

українське вбивство
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Остання роль
Рити»
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 «Зникнення
свiдка»
Продовження
фільму «Господар тайги» створено на численні
проханнях глядачів. Служба Серьожкіна у новому районі почалася з обставин
виняткових і драматичних: на
кам’яному березі
Лисої Коси вбито
вченого-зоолога...

02.50 Нiчний ефiр

04.45
04.50
05.55
06.00
06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.45
16.45
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.10
00.35
01.30
02.15
02.55
03.00

Teen Time
Т/с «Айкарлi»
Teen Time
Очевидець. Найбільш
шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
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
Пiранiї
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

04.30 Т/с «Людина без

06.10 Т/с «Дорожнiй

пiстолета»
06.50 Х/ф «Трембiта»

08.30, 16.45, 19.00, 23.30,
01.45, 04.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту»

патруль-6»

07.00, 17.00, 19.00, 03.55
Подiї

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

10.30 Т/с «Повернути на

10.00, 20.00 Т/с «Операцiя

12.30 Т/с «Близькi люди»
14.40, 19.30 Т/с «Вулицi

11.50, 04.50 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.15 Говорить

дослiдування»

розбитих лiхтарiв 10»

17.00 Т/с «Ера стрiльця--2»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.
22.30
00.00
02.15
03.05
ТЕТ

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI. Маямi-9»
Х/ф «Прокляття
мертвого озера»
Речовий доказ
Агенти впливу

07.30, 08.25 М/с «Даша-

дослiдниця»
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»
13.00 Лялечка
14.00, 20.10 Т/с «Любить,
не любить»
15.00 Одна за всiх
16.00 Т/с «Студенти»
17.10 Досвiдос
18.10 Даєш, молодь!
19.10 БарДак-3
19.35 Богиня шопiнгу-10
21.00 Вiталька-3
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.25 МосГорСміх

«Лялькар»

Україна

23.25 Х/ф «Сьомий день»
01.25 Т/с «Грiмм-2»
02.10 Х/ф «Аврора»
05.40 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.20 Топ-матч
07.30, 19.00 Futbol Mundial
08.00 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Говерла»

10.30 Чемпiонат Iспанiї.

«Барселона» –
«Леванте»
12.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
13.40 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Астон Вiлла»
17.00 ЧУ. «Зоря» –
«Динамо»
19.30 Лiга Європи УЄФА.
«Рубiн» – «Челсi»
21.30, 00.05 Шлях до
Амстердама
21.55 Лiга Європи УЄФА.
«Фенербахче» –
«Бенфiка»
00.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» –
«Атлетико»
03.00 ЧУ. «Таврiя» –
«Волинь»
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07:45 «ЗНАК ДОЛІ»

20:15 «МЕТРО»

23:00 «БРАТ-2»

02:15 «ЗУБАСТИКИ-2»

СТБ

1+1

ICTV

ICTV

Після сварки бізнесмен Павло
Казанцев відвозить дружину
Марину в заміський будинок під
домашній арешт. Випадково вона
дізнається, що у чоловіка є коханка — Настя. Від місцевих Марина
чує старовинну легенду.

Розгорнуте у центрі Москви будівництво нових будинків призводить до того, що в одному з
тунелів метро між двома станціями виникає тріщина. Ніхто собі й
уявити не міг, що в тунель потече вода з Москви-ріки.

Беручи участь у програмі на телебаченні, Данило зустрічає
своїх друзів з війни. Одного з них
раптово вбивають. Данило знає,
що у того були неприємності
через брата-хокеїста в Америці.

Перша хвиля зубастих не пройшла безслідно. Через два роки
із залишених ними зелених яєць
вилупилася нова зграя. Цього
разу місто покладається на хороброго юнака Бреда Брауна з
його космічними друзями.

ПЕРШИЙ
06.45, 07.05 Спорт
07.00, 08.00 Новини
07.15 Огляд преси
07.20 Країна on-line
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.15 Д/ф «С. Говорухiн.

ІНТЕР
04.45 Т/с «Хуторянин»
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

Вертикаль долi»

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня
09.15 Офiцiйна хронiка
09.20 Т/с «Маруся.
Випробування»

Мухтара»

12.20, 15.00, 18.55, 21.25,
05.50 Дiловий свiт
12.30 Останні
попередження
13.00 Околиця
13.35 Д/ф «Чорнобиль.
Пiслямова»
14.25 Чорнобиль – наш
довiчний бiль
15.05 Д/ф «Чорнобиль.
Людський фактор»
15.30, 04.35 Д/ф
«Чорнобиль.
Полiтверсiя»
16.10, 04.15 Д/ф «Фелiчiта»
16.35, 01.40 Про головне
17.00 Концерт Й. Кобзона в
Чорнобилi
18.20, 01.20 `Новини
19.10 Досвiд
21.40 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.15, 00.05 Т/с «Карусель»
01.00 Вiд першої особи
02.10 ТелеАкадемiя
03.10 Д/ф «Чорнобиль.
Тризна»

11.05 Слiдство
вели...

12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.15 Судовi справи
«Судові справи»
показують роботу суду зсередини. Мета програми – повідомити
аудиторії інформацію про те, як
працює судова
система, що написано у законах,
як слід поводитися у конфліктних
ситуаціях.

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

12.35
13.40
14.45
15.45
16.45
17.10
19.30
20.15
23.10
01.15

Олександра все
життя мріяла стати архітектором.
Вона закінчила
виш, і тепер їй
залишилося
пройти співбесіду в Курлянського, одного з найталановитіших
фахівців в архітектурі. Але виявилося, що жінок
він на роботу не
бере.

15.05
16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
00.40
02.35
03.05

Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Новини
Т/с «Жiночий лiкар»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Земля забуття»
Подробицi
Х/ф «Чай з
бергамотом»
04.20 Д/с «Секретнi
територiї»

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»
Не бреши менi-4
Не бреши менi-4
Сiмейнi мелодрами-3
Сiмейнi мелодрами-3
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Х/ф «Метро»
Х/ф «Перевiзник-2»
Х/ф «Красунчик»

04.20 Сiмейнi мелодрами-3
05.05 ТСН

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей
05.05 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.45 Провокатор
07.40 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.44 Звiримо час
08.45 Факти. Ранок
09.14 Звiримо час
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Убивча сила»
12.20 Х/ф «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Звiримо час
Факти. День
Звiримо час
Х/ф «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Убивча сила»
Звiримо час
Факти. Вечiр
Звiримо час
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Брат-2»
Провокатор
Х/ф «Зубастики-2»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

12.44
12.45
12.59
13.00
13.45
14.50
16.40
18.44
18.45
19.19
19.20
20.05
21.50
23.00
01.20
02.15
03.40

СТБ
05.25 Чужi помилки.

06.10
07.45
09.50
17.50
18.00

Жертви весiльного
персня
Х/ф «Парасолька для
молодят»
Х/ф «Знак долi»
Х/ф «Надiйний засiб»
Вiкна-Новини
Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
Історія кохання
юної вчительки зі
школи робітничої
молоді та її учня.
Герой фільму,
хлопець хвацький
і самовпевнений,
кращий сталевар
заводу, не звик
до відмов жінок. І
раптом його залицяння отримують відсіч!

20.00
22.00
22.35
00.05

Холостяк-3
Вiкна-Новини
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
01.10 Х/ф «Остання роль
Рити»
03.05 Нiчний ефiр

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

06.45
06.50
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.25
13.30
14.35
14.45
15.45
16.45
17.55
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.10
00.35
01.30
02.15
02.55

шокуюче
Пiдйом
Пiранiї
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
Пiранiї
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

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Дорожнiй

НТН
05.50 Х/ф «Прорив»
07.10, 23.30 Х/ф «Небо

патруль-6»

07.00, 17.00, 19.00, 03.45

скрiзь однакове...»

Подiї

08.30, 16.45, 19.00, 02.55
Свiдок

09.00 Т/с «Чужi крила»
14.50 Т/с «Вулицi розбитих
17.00
19.30
01.00
03.25
04.55
05.50

лiхтарiв-10»
Т/с «Ера стрiльця-2»
Т/с «Майор Вєтров»
Х/ф «Камера 211»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
06.00 Дiзнайся як
06.30 Телепузики
07.00 Байдикiвка
07.30, 08.25 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
12.55 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
15.50 М/ф «Повернення
Джафара»
17.10 Х/ф «Швидксть-2.
Круїз пiд контролем»
19.40 Х/ф «Я, робот»
22.00 Х/ф «Чужий»
00.30 Т/с «Притулок»
01.30 Дурнів+1
01.55 Бабуни & дiдуни
02.15 Теорiя зради
03.05 До свiтанку

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

10.00, 20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

11.50, 04.25 Нехай говорять
15.30 Щиросерде зiзнання.
Таємницi Чорнобиля

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

23.25 Т/с «Мент у законi-3»
03.00 Ласкаво просимо
05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.00 ЧУ. «Зоря» –
«Динамо»
10.25 Один на один з
Гамулою
11.20, 02.05 Лiга Європи
УЄФА. «Фенербахче»
– «Бенфiка»
14.20 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
15.00, 15.40, 18.00, 18.40,
21.00 Футбол live
15.55 ЧУ. Перша лiга.
«Буковина» –
«Севастополь»
18.55 ЧУ. «Ворскла» –
«Таврiя»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Гройтер Фюрт» –
«Ганновер»
23.25, 04.15 Чемпiонат
Iталiї. Передмова до
туру
00.15, 04.45 Чемпiонат
Iспанiї. Передмова до
туру
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11:20 «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ ПРИГОДИ...»

16:40 «ПЕРЕВІЗНИК-2»

17:20 «ДІВЧИНА З ДЖЕРСІ»

23:30 «НЕЗАПЕРЕЧНИЙ-2»

ІНТЕР

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Комедія, що складається з трьох
новел, головний герой яких —
студент Шурик — постійно потрапляє з однієї колотнечі в
іншу, але з приголомшливим
самовладанням знаходить вихід
із найнесподіванішої ситуації.

Френк Мартін, він же Перевізник, відійшов від справ і влаштувався водієм у сім'ю, заприятелювавши з їхнім сином. Але
хлопчика викрадають, і Мартін
використовує всі свої навички,
щоб повернути дитину.

Оллі Трінке — успішний музичний піарник з Манхеттену, у
якого, здається, є все. Але несподівано його ідеальне життя
трагічно змінюється, і він стає
самотнім батьком. Колишнє
життя залишається позаду...

Колишній чемпіон світу з боксу
під час візиту до Росії випадково
потрапляє у бандитську розбірку, пов'язану з вищими урядовими чинами, і проти нього фабрикується кримінальна справа.
Дорога додому буде довгою.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20 Фiльм-концерт

05.40 Т/с «Жiночий лiкар»
07.10 Шустер Live
11.20 Х/ф «Операцiя «И»

«В. Добринiн.
Бiографiя у пiснях»
07.45 Присвяти себе
футболу!
08.05 Олiмпiйський виклик
08.20 Панянка i кулiнар
09.05, 04.15 Життя на
рiвних
09.20 Армiя
09.35 Досвiд
11.10, 02.50 Школа юного
суперагента
11.25 Х/ф «Про червону
шапочку»
14.05 Маленька мiс свiту
15.30 Золотий гусак
16.15 Енергоблок
16.20 Н. Шестак «Живу.
Кохаю»
17.55 Нiколо. «Весна
прийшла»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 05.25 Служба
розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Без цензури
21.55, 01.45 Кабмiн: подiя
тижня
22.05 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 Нащадки
03.05 Нацiональна
двадцятка
04.30 Д/ф «Чорнобиль.
Пiслямова»
05.30 Околиця

13.25
17.15
20.00
20.30
00.35

1+1

ICTV

06.00 Ремонт +
06.10 Х/ф «Обережно,
свекруха»

та iншi пригоди
Шурика»
Т/с «Як вийти замiж
за мiльйонера»
Концерт Т. Повалiй
Подробицi
Т/с «Метелики»
Х/ф «Материнський
iнстинкт»

08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна

У Маші та Ігоря
була щаслива
сім’я доти, поки
чоловік не почав
усе частіше приходити додому
пізно. Маша здогадалася, що у
коханого з’явилася інша, але
боялася подавати на розлучення:
не хотіла залишати дочку без

В'єтнам

тата.

лотерея «Хто
там?»

10.15
10.20
10.45
11.05

М/с «Енгрi бердс»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-4.

12.05 Тачки
12.35 Великi перегони
14.55 Х/ф «Крихiтка з
Беверлi-Хiллз-2»
16.40 Х/ф «Перевiзник-2»
18.30 Розсмiши комiка

19.30
20.00
22.10
00.55
01.25

ТСН
Великi перегони
Х/ф «Золоте око»
Тачки
Х/ф «Залягти на дно
у Брюгге»

02.20 Подробицi
02.50 Х/ф «Краса по-

03.05 Х/ф «Обережно,

американськи»
04.40 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»

04.35 Свiт навиворiт-4.

свекруха»
В'єтнам

04.55
05.25
06.30
07.00
08.55
10.00
10.35
11.30
11.55
12.55
13.45
15.40
17.55
18.44
18.45
18.59
19.00
23.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Перегони
«Гарматне ядро-2»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Дивитися всiм!
Несекретнi файли
Х/ф «Брат»
Х/ф «Брат-2»
Максимум в Українi
Звiримо час
Факти. Вечiр
Звiримо час
Т/с «Диверсант»
Х/ф «Повернення
в А»
Група телевізійників і кінематографістів вирушає у ризиковану
подорож до Афганістану для
зйомок кіно «Дорогами Олександра Македонського». А їхнім супроводжуючим
став той, чиї мотиви виявилися
для всіх занадто
несподіваними ...

01.00 Х/ф «Гарольд i
Кумар. Втеча iз
Гуантанамо»
02.40 Х/ф «Прихований
ворог»

НОВИЙ

05.15 М/ф «Нашi улюбленi»
06.25 Х/ф «Гусарська
балада»
1812 рік. Юна
Шурочка, прагнучи послужити
Батьківщині, переодягається гусаром і йде воювати проти Наполеона. Вона знаходить не тільки
славу, але й кохання в особі чудового гусара
Дмитра Ржевсь-

05.15 Т/с «Полювання на
07.10
08.10
10.00
12.00
13.40
14.00
14.40
15.15
17.20
19.30
22.00
00.00

кого.

08.05
09.00
10.05
12.05
15.50
17.00
19.00
21.55
22.50
23.15
01.15
02.40

Караоке на Майданi
Їмо вдома
Хата на тата
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
Україна має талант!-5
МайстерШеф. Бiй без
правил
Україна має талант!-5
Х/ф «Здрастуйте
вам!»
Детектор брехнi-3
Нiчний ефiр

02.00

монстрiв»
Парад рад
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Файна Юкрайна
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
Хто зверху?-2
Х/ф «Джеррi
Магуайєр»
Х/ф «Напiвпрофi»
У середині 70-х
було вирішено
припинити існування Американської баскетбольної ліги, яка
втрачала свою
популярність і
вже не могла
конкурувати з
НБА. Дії фільму
розгортаються
навколо найгіршої команди
АБЛ.

03.20 Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.10 Т/с «Чужi крила»
11.30, 02.00 Речовий доказ
12.00, 01.15 Свiдок
12.55 Х/ф «Нездiйсненне
15.15
19.00
23.00
23.30
03.25
04.55
05.15
ТЕТ

завдання»
Т/с «Шериф-2»
Т/с «Турецький
гамбiт»
Д/с «Реальнi
злочинцi»
Х/ф «Незаперечний-2»
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

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.
11.05
11.40
14.35
16.35
18.55
21.00
22.00
00.50
02.35

Пустотлива сiмейка»
М/с «Фiксики»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Т/с «Любить, не
любить»
Х/ф «Я, робот»
Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду-2»
Вiталька
Х/ф «Чужi»
Х/ф «Дiвчина з
прогнозу погоди»
До свiтанку

06.00, 05.30 Срiбний
апельсин

07.00, 19.00, 03.40 Подiї
07.10, 09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Прем'єра! Таємницi
зiрок

11.00 Найкращий кухар на
селi-2

12.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-6»

15.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-7»

15.50 Х/ф «Кохання, до
запитання»

18.00, 19.20 Т/с «Нахаба»
22.20 Т/с «Повернення
додому»

02.10, 04.00 Т/с «Мент у
законi-3»
ФУТБОЛ

08.00 ЧУ. Перша лiга.
«Буковина» –
«Севастополь»
10.25 ЧУ. «Ворскла» –
«Таврiя»

12.30, 13.05, 15.30, 18.00
Футбол live

13.25 ЧУ. «Говерла» –
«Арсенал»

15.55 ЧУ. «Чорноморець» –
«Iллiчiвець»

18.50, 05.30 Передмова до
фiльму «Усе життя в
рукавичках»
18.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» –
«Барселона»
20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» – «Реал»
22.55 Чемпiонат Англiї.
«Евертон» –
«Фулгем»
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06:10 «ХОРОШІ Й ПОГАНІ»

19:45 «МІС КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ-2»

00:30 «ПОМІЖ»

02:25 «ВІЛЛАРД»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

Поки кікбоксер Степан воював у
Чечні, його дівчина Свєта стала
Міс Рязань і виїхала зі спонсором підкорювати московські
подіуми. Відслуживши, спортсмен теж їде в столицю ...

Грейсі з головою занурюється у
нове життя. Її напарниця Сем
заявляє про те, що зірка стала
лялькою Барбі ФБР. Але коли
з'ясовується, що подругу Грейсі
викрадають у Лас-Вегасі, звички
агента беруть гору.

Одного разу письменник Холл
Балтімор приїжджає у невелике
містечко. Чекаючи на шанувальників, він розговорився з поліцейським Боббі Легренджем,
який розповів історію про вбивства, які сталися у їхньому місті.

Багато років Віллард Стайлс
животів на самоті без друзів і без
майбутнього. Бідоласі здавалося, що життя пройшло даремно.
Одного разу він відчуває дивний
містичний зв'язок із... пацюками, які живуть у підвалі.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Смiх з доставкою
додому
07.05 Панянка i кулiнар
07.35, 23.55 Дружина
09.00, 11.00 Наш спорт.
Київський
легкоатлетичний
марафон
10.00 Ближче до народу
12.30 Маю честь запросити
13.15 Крок до зiрок
13.55 Музична академiя.
Євробачення
14.55 Аудієнція. Країни вiд
А до Я
15.25 Шеф-кухар країни
16.25 Караоке для дорослих
17.20 Не вiр худому кухарю
17.45 Золотий гусак
18.15 Телепроект
«Королева України»
18.50 Дiловий свiт
19.25 Х/ф «Жити...»
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.45 Особиста думка
22.05 Орбiта
М. Поплавського
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
02.00, 04.45 Служба
розшуку дiтей
02.05 Х/ф «Про червону
шапочку»

ІНТЕР
06.15 Мультфiльм

06.45 Концерт Т. Повалiй
09.30 Школа доктора

1+1
06.00
07.50
08.10
09.00

Комаровського

10.05 Орел та Решка
11.05 Смачне побачення
12.00 Т/с «Сiмейний
детектив»

14.55 Т/с «Анна Герман»
20.00 Подробицi
21.00 Великi танцi
00.35 Т/с «Як вийти замiж
за мiльйонера»

10.10
10.35
11.00
11.40
12.35
13.55
16.35
19.30
20.15
22.30
23.30

Женя пише статтю «Як вийти заміж за мільйоне-

00.30
02.15

ра», у якій зачіпає

Х/ф «Золоте око»
Марiччин кiнозал
Ремонт +
Лотерея «ЛотоЗабава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарнi курси
з Ю. Висоцькою
Недiля з кварталом
Мiняю жiнку-7
Голос країни-3
Х/ф «Метро»
ТСН
Голос країни-3
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
Зiрковi вiйни
Х/ф «Помiж»
Х/ф «Залягти на дно
у Брюгге»
Двоє кілерів, Рей
і Кен, вирушають
у відпустку після
складної роботи
у Лондоні. Їх бос
Гарі знаходить
для них спокійне,
на перший погляд, місто Брюгге, де насправді
набагато гарячіше, ніж у Лондоні.

відомого підприємця. Дружині
доводиться укласти з ним парі:
протягом місяця
вона повинна домогтися того,
щоб якийсь мільйонер зробив
їй пропозицію.

03.55 Х/ф «Мiя та

03.40 Т/с «Анна Герман»

мiльйонер»

ICTV
05.35 Факти
05.55 Свiтанок
06.55 Квартирне питання
07.45 Анекдоти по-

СТБ
05.05 М/ф «Нашi улюбленi»

05.25 Х/ф «Старикирозбiйники»
Працюючі пенсіо-

українськи
08.05 Дача
08.40 Основний iнстинкт
09.10 Козирне життя

прокуратури
М’ячиков та інженер Воробйов –

домих і багатих,

давні друзі. Дех-

скандали і траге-

то хотів би від-

дії зіркового сві-

правити М’ячи-

ту. Найяскравіші,

кова на заслуже-

найсмачніші дему житті». Втім,

тому друзі вирі-

без характерного

шують інсценува-

для подібних

ти злочин...

світської «бала-

09.40 Т/с «Диверсант»
13.45 Т/с «Диверсант.

00.35
02.25

07.50 Кулiнарна династiя
09.50 Караоке на Майданi

канини».

18.45
19.30

06.50 Їмо вдома

Кiнець вiйни»
Факти тижня
Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
Х/ф «Повернення в
А»
Х/ф «Вiллард»

10.50 Т/с «Наречений»
15.05 Україна має талант!-5
19.00 Битва екстрасенсiв
20.00 Один за всiх
22.00 Слiдство ведуть
екстрасенси

01.50 Х/ф «Знак долi»
03.35 Нiчний ефiр

УКРАЇНА
НТН
05.45 Легенди бандитського 06.00 Срiбний апельсин
06.45 Подiї
Києва
07.00 Х/ф «Кохання, до
06.10 Х/ф «Хороші й
поганi»

07.35 Т/с «Шериф-2»
11.30, 02.00 Легенди

таборi»

09.45 М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»

10.10 М/ф «Скубi Ду та
11.50
13.20
15.15
17.20

ний відпочинок,

талі в «Козирно-

ру, традиційної

монстрiв»

06.45 Парад рад
07.45 Церква Христова
08.00 Х/ф «Рок в лiтньому

нери – слідчий

Понти, життя ві-

програм гламу-

НОВИЙ
05.35 Т/с «Полювання на

19.45
22.00
23.30

Король гоблiнiв»
Педан-Притула Шоу
Хто зверху?-2
Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть»
Х/ф «Мiс
Конгенiальнiсть-2»
Педан-Притула Шоу
Х/ф «5 наречених»
Травень 1945.
Вся країна радіє і
будує плани нового післявоєнного життя. Щасливі воїни-переможці, які дійшли
до Берліна, мріють повернутися
героями додому.
Але їх не поспішають відпускати...

01.50 Т/с «Рiццолi та Айлс»
02.35 Зона ночi

карного розшуку

12.00, 03.30 Агенти впливу
13.00 Православнi святi
15.00 Т/с «Майор Вєтров»
19.00 Т/с «Даїшники»
23.00 Д/с «Таємницi
23.30
02.30
04.30
04.50
ТЕТ
06.00
07.15
07.40
08.00
08.35
09.00
09.40

10.05
10.40
11.05
11.40
13.35
16.35
18.40
19.45
22.00
00.15

запитання»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв
11.00 Т/с «Дорожнiй
патруль-7»

14.00 Найрозумнiший
15.50, 20.00, 21.00 Т/с
«Iнтерни»

16.55 Футбол. Прем'єр-лiга.

кримiнального свiту»
Х/ф «Нездiйсненне
завдання»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

«Шахтар» (Донецьк) –
«Металiст» (Харкiв)
19.00, 03.50 Подiї тижня
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Куля-дура-5»
04.35 Т/с «Дорожнiй
патруль-6»

Єралаш
М/с «Iндiйськi байки»
Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
М/с «Фiксики»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Т/с «Студенти»
Х/ф «Боги, мабуть,
з'їхали з глузду-2»
Даєш, молодь!
Вiталька
Х/ф «Чужий-3»
Х/ф «Як украсти
мiльйон»

ФУТБОЛ
07.50 Футбол: прикро та
кумедно
08.00 ЧУ. «Чорноморець» –
«Iллiчiвець»
10.30 Усе життя в
рукавичках
11.10, 15.10, 00.15 Журнал
Лiги чемпiонiв
11.55 Один на один з
Гамулою
12.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Гранада»
15.55 Чемпiонат Iталiї.
«Торiно» – «Ювентус»
17.55 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – МЮ
19.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Вальядолiд» –
«Севiлья»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» –
«Валенсiя»
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№ 15, 19 квітня 2013 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Від щирого серця вітаємо з Днем народження
військовослужбовця Ізмаїльського
прикордонного загону – капітана КОЗЛОВА
В’ячеслава Сергійовича! Бажаємо йому
міцного здоров’я, сімейного благополуччя,
успіхів у службі та всього найкращого в житті.
З любов’ю та повагою, батьки, брат, усі
родичі, дружина та любі донечки- двійнята
Надійка та Любонька.
Керівництво відділу прикордонної служби
«Рава-Руська» Львівського загону щиро вітає
з Днем народження персонал, народжений
у квітні: старшого прапорщика СЛЮСАРЧУК

ОГОЛОШЕННЯ

Віту В’ячеславівну, старшин – РЕЗНІКА
Олександра Петровича, ПЕТРОВУ
Наталію Василівну, ГНІДЦЯ Миколу
Івановича, ЗБИТКОВСЬКОГО Ігоря
Ігоровича, старших сержантів – ОЛЕЦЬКОГО
Олега Степановича, ПОЛІЩУК Ірину
Валеріївну, сержантів – БЕРЕЗІНСЬКОГО
Романа Романовича, ФЕДИКА Григорія
Михайловича та молодшого сержанта
ГАЛЬКА Олександра Едуардовича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів
і здобутків у всіх починаннях, родинного
затишку, достатку й поваги від колег та
успішної роботи на благо нашої країни!

ГАСТРОНОМІЧНІ ВПОДОБАННЯ

Особливості національного
меню українців
Проаналізувавши дані Держкомстатистики за 2011-2012 роки,
головний дієтолог Міністерства охорони здоров’я, президент
Асоціації дієтологів України Олег ШВЕЦЬ дійшов висновку, що в
раціоні середньостатистичного українця бракує морської риби
та фруктів. Натомість є продукти, які потрапляють до столу у
надмірній кількості.

Маêсим МАЛОВ
Якщо виразити те, що споживає наш
співвітчизник в розрахунку на добу в грамах, то картина за основними групами
складається така: м’ясні продукти – 140
грамів (надмірно), хлібо-булочні вироби
– 302 грами (надлишок), цукор – 105 гра-

мів (надлишок), фрукти і ягоди – 114 грамів (недостатньо) молочні вироби – 521
грам (недостатньо) та риба – 37 грамів
(недостатньо).
При цьому в середньому на рік наші
співгромадяни з’їдають по 13,2 кілограма
морської риби при фізіологічно припустимому мінімумі в 12 кілограмів. Для порівняння – мешканець Європи зазвичай
ласує рибою значно частіше, вживаючи
26–35 кілограмів на рік.
На думку фахівців-дієтологів такий
дисбаланс небезпечний підвищенням
рівня захворюваності на атеросклероз,
діабет, хвороби серця та судин. Адже саме
завдяки споживанню риби, людина отримує переважну частку вітаміну D і кислот
омега-3, які впливають на сотні важливих
процесів в організмі, починаючи від мозкової діяльності й закінчуючи здатністю
кісток відновлюватися.
За висновком головного дієтолога
країни, причиною такого стану справ є
недостатня поінформованість громадян
України щодо корисних властивостей
рибних страв, які варто подавати до столу
як мінімум тричі на тиждень.
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провідного спеціаліста відділу продовольчого забезпечення управління тилового забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення.
Вимоги до кандидатів: громадянство України; вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у
державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій; вільне володіння державною мовою та вміння
працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка
(форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 4х6 см, копії документів
про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2012 рік, копія паспорта громадянина України, копія військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідка про допуск до державної таємниці
(у разі його наявності), копія трудової книжки.
Документи приймаються з 19 квітня по 18 травня 2013 року за адресою: 01601, м. Київ-601,
вул. Володимирська, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.
ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША

Маленко
Микола Миколайович

Після тривалої тяжкої хвороби на 64 році життя
перестало битися серце члена Спілки журналістів
України, ветерана-прикордонника полковника у відставці
Маленка Миколи Миколайовича. Закінчивши Львівське
вище військово-політичне училище, а згодом військовополітичну академію ім. Леніна, молодий офіцер став
професійним газетярем і кращі роки свого життя присвятив
журналістиці. На різних посадах він працював у редакціях
прикордонних газет «Часовой Родины» (м. Алма-Ата),
«Советский пограничник» – пізніше «Прикордонник
України». Капітаном Микола Миколайович очолював
редакцію газети «Пограничник на Тихом океане»
(м. Владивосток).
Фахівець високого ґатунку, багатої ерудиції, притаманної йому культури спілкування Микола
Миколайович був гідним продовжувачем справи свого батька – фотокореспондента військової
газети, внісши вагомий вклад у фотодокументалістику того часу, збереження для
нащадків славних сторінок історії прикордонних військ.
Світлі спомини про нашого колегу, полковника у відставці Маленка Миколу
Миколайовича назавжди залишаться у пам’яті колег журналістівприкордонників та його багаточисленних друзів.
Колектив Інформагентства ДПСУ

Максим
Бєляк

РЕЙТИНГ

ТОП-5 «аварійних» кольорів
Згідно з результатами дослідження, проведеного українською
страховою компанією «Провідна», торік найчастіше про страхову
подію повідомляли власники автомобілів сірого кольору.
Причому дана тенденція характерна як для водіїв-чоловіків, так і
для водіїв-жінок.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

ПР О ÆИ ТТЯ
ДЕР ÆА ВНОГО
РУБ ЕÆ У
êом пет ент но,
ясê рав о,
öіê аво всі м
білях сірого кольору, найбільша кількість
страхових подій, згідно з проведеним
страховиками аналізом, відбулася з автомобілями ВАЗ 2106 білого кольору, за
кермом яких перебували чоловіки, і з автомобілями Hyundai Getz червоного кольору, якими керували жінки.
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Головний
ÃÎËÎÂÍÈÉ редактор
ÐÅÄÀÊÒÎÐ
БОЙКО
ÎОлег
ËÅÃ ÁÎÉÊÎ
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÁÎÆÎÊ
Черговий по номеру
Максим СІБУРОВ
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

Відповіді
на сканворд,
цього номеру:

Рейтинг «аварійних» кольорів «залізних коней», якими керують чоловіки, виглядає так: перше місце посідають
автомобілі сірого кольору – 25,1% від
загальної кількості, на другому місці –
автомобілі білого кольору (18,7%). Чорні авто займають третє місце (14,2%), за
ними йдуть сині (12,3%) і червоні (10,2%)
машини.
А ось ТОП-5 «аварійних» кольорів
авто серед водіїв-жінок дещо інший. На
першому місці також знаходяться автомобілі сірого кольору (27,1%), а на другому – авто червоного кольору (18,1%).
Далі йдуть чорний (17,9 %), білий (10,7%)
і синій (10,5%) кольори.
Цікаво, що хоча обидві статі найчастіше торік потрапляли в ДТП на автомо-

Сумська область.
Допоможіть знайти
14-річного Максима Бєляка!
Хлопчик зник 7 квітня 2013 року: близько 11 години вийшов з
Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей
(м.Суми) та більше його не бачили. Імовірно, хлопчик буде подорожувати на потягах, приміських електричках, йти вздовж залізничних колій.
Прикмети дитини: 170-175 см на зріст,
худорлявої статури, овальне обличчя, темне
волосся, прямий ніс, густі брови, карі очі.

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 8000 прим. Замовлення: 29230
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»
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