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КІНОЛОГІЯ

Вотчина адміністративного
провадження

Під сузір’ям собаки

Робота з іноземцями, адмінпровадження, питання
реадмісії – великий пласт роботи, яким опікується вітчизняне
прикордонне відомство. Про особливості цього напряму
служби «зелених кашкетів» розповідає начальник управління
по роботі з іноземцями та адміністративного провадження
АДПСУ генераллейтенант Олег НИШПОР.
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Нещодавно в Києві пройшла
конференція, присвячена проблемам
підготовки службових і спортивних
собак. Учасники форуму обговорили
основні тенденції, проблеми та
досягнення у царині розведення,
тренування, харчування і лікування
чотирилапих помічників…
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Зелене свято чистоти

В Україні вже стало традицією у третю суботу квітня проводити День
довкілля задля поліпшення стану природи. В обов’язковій програмі –
озеленення територій, звільнення від сміття алей і парків та конкурси з
екотематики. Не лишилися осторонь цього процесу й прикордонники.
ВАШ ГОРОД

НА ДОЗВІЛЛІ

Як добру картоплю зростити

Програма телепередач
на 29 квітня – 5 травня
2013 року

Роками українці в День праці намагалися використати свято, щоб
ще й картоплю посадити. Цього року початок травня рясніє
вихідними, які для декого стануть «картопляними
канікулами». Здавалося б, що цікавого можна
розповісти про картоплю? Звичайний собі овоч,
який в Україні називають «другим хлібом». А чи
знаєте ви, що в Європу картопля вперше потрапила
426 років тому?..
стор.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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Державний кордон України перетнуло

1,6 млн.
осіб

405

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

47
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Вилучено

18 од.

зброї

8-11
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од.
боєприпасів

Затримано

10,7

на
млн. грн.
контрабандних товарів
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НОВИНИ

n Свято

Славне минуле нащадкам на показ

Уряд затвердив план
підготовки та відзначення
17-ої річниці Конституції
України. Передбачається, що
у населених пунктах будуть
проведені урочистості за участю
представників державної влади,
народних депутатів, міжнародних,
громадських організацій, діячів
науки та культури. Заплановані
й інформаційно-просвітницькі
заходи у військових частинах,
установах культури, закладах
для дітей та молоді. Крім того,
відбудеться покладання квітів
до пам’ятників видатним діячам
українського державотворення.
Водночас закордонні дипустанови
України проведуть святкування
у тандемі з представниками
української громадськості за
кордоном. Увечері, 28 червня,
пройдуть святкові феєрверки в
містах Київ, Севастополь та інших
містах-героях, а також містах, де
розташовані штаби оперативних
командувань та видів Збройних
Сил України.

Поряд з містами-героями
в Україні можуть з’явитися
міста воїнської слави.
Зокрема, у Верховній Раді
України уже зареєстровані
два законопроекти
відповідного змісту.

Конституції

Максим СІБУРОВ

n Піратський
софт не для
владних
комп’ютерів

Голова Держслужби
інтелектуальної власності
Микола КОВІНЯ заявив, що
системна легалізація програмного
забезпечення в органах держвлади
завершиться до 2015 року, передає
Укрінформ. «Ми сподіваємося
до 2015 року в державному
секторі піратства вже не буде...
Орієнтовна вартість легалізації
1,4 млрд. грн, а державний
бюджет виділив лише 100 млн.
Це справді виклик для нашого
бюджету, але держава розуміє, що
треба починати з себе», – сказав
Микола КОВІНЯ. Заходи з
легалізації комп'ютерних програм
в органах виконавчої влади
засвідчили динаміку поступового
зниження рівня піратства, яке
2002 року становило 89%,
а 2012-го знизилося до 40%.
Костянтин КРИМСЬКИЙ

n Підтвердили

космічне реноме
21 квітня опівночі
з космодрому Уоллопс
(США) успішно відбувся
демонстраційний пуск ракетиносія «Антарес», яка вивела
на орбіту імітатор корисного
вантажу. Ракета складається
з двох ступенів і космічного
вантажного корабля «Сігнус».
При цьому основна конструкція
першого ступеня розроблена (КБ
«Південне» ім. М.К. Янгеля) та
спроектована (Південмаш імені
О.М. Макарова», «ХартронАРКОС» (Харків), «Київприлад»),
«Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя),
«ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів)
та ін.) в Україні. Підготовка та
пуск «Антареса» виконано за
участю фахівців з України. Варто
зазначити, що програма доставки
вантажів на МКС передбачає
запуск десяти «Антаресів».
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Максим МАЛОВ

Профільний комітет прийняв рішення ре
комендувати Парламенту прийняти один з них
у першому читанні за основу, передає інформа
ційне управління апарату Верховної Ради Укра
їни. Запропонованими законопроектами про
понується визначити правові засади та порядок
присвоєння містам України, на територіях яких
або поблизу від яких у ході жорстоких битв за
хисники Вітчизни виявили мужність і героїзм,
звання “Місто воїнської слави”. Документами
передбачено, зокрема, запровадження особли
востей правового положення для таких міст.
Відповідно до нього органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, на території
яких знаходиться таке місто, наділяються пра

вами і обов’язками по збереженню військовоісторичної спадщини, розробки та проведення
заходів, спрямованих на патріотичне виховання
громадян України та по увічненню пам’яті за
гиблих під час захисту Вітчизни.
За ініціативою законодавців у містах, які бу
дуть удостоюватися почесного звання України
“Місто воїнської слави” будуть встановлювати
стелу з відображенням герба міста і текстом від
повідного нормативного акту про присвоєння
цього звання.
Для прикладу, в сусідній Росії статус міст во
їнської слави почали надавати з 2007 року. На
сьогодні там нараховується 40 таких міст. Згідно
зі статусом там встановлюється стела з зобра
женням герба міста і текстом президентського
указу про присвоєння почесного звання, а та
кож проводяться публічні заходи і святкові са
люти 23 лютого, 9 травня і на день міста.
n

СПІВПРАЦЯ

MIGRECO у допомогу
Зустріч представників проекту MIGRECO з українськими
правоохоронцями, прокурорами, посадовими особами,
які представляли Секретаріат Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини, інші організації, відбулася днями у
Міністерстві внутрішніх справ.
Юрій ЗАНОЗ,
фото з сайта mvs.gov.ua

Під час зустрічі фахівці обго
ворили напрями реалізації проек
ту з бюджетом 2,4 мільйона євро,
розрахованого на 2 роки. Основна
мета проекту MIGRECO («Поси
лення управління міграційними
процесами та співпраці з питань
реадмісії в Східній Європі») – по
кращити управління міграційни
ми процесами та посилити співп
рацю з питань реадмісії в Україні,
Молдові та Білорусі у відповід
ності до стандартів ЄС. Ключо
вими його партнерами в Україні є

МВС, Державна міграційна служ
ба, Держприкордонслужба, Мін
соцполітики, МЗС та Секретаріат
Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини.
У рамках проекту MIGRECO
ЄС та МОМ допомагають укра
їнським держаорганам втілити
в життя законодавчі й адміні
стративні зміни, пов’язані з
планом дій із лібералізації візо
вого режиму між Україною та
ЄС. Як сказав з цього приводу
Голова Представництва МОМ в
Україні Манфред ПРОФАЗІ, –
«МОМ продовжує допомагати
Українському Уряду у створенні
комплексної та сучасної систе
ми управління міграцією, яка

відповідала б найкращим євро
пейським стандартам. Це має
підтримати зусилля України,
спрямовані на прогрес у діалозі
про безвізовий режим із ЄС».
У рамках проекту експерти
вивчать прогалини міграційного
менеджменту в Україні та допо
магатимуть із інституційними
рішеннями щодо планування,
фінансування та кадрового забез
печення роботи Держміграційної
служби. Також вони консульту
ватимуть щодо оптимізації роз
поділу повноважень між україн
ськими державними установами.

Загалом MIGRECO має
зміцнити партнерство та прак
тичне співробітництво між від
повідальними особами органів
держвлади у сфері міграції та
українським
громадянським
суспільством. Також проект
сприятиме впровадженню в усіх
регіонах України національного
механізму взаємодії для допо
моги постраждалим від торгівлі
людьми. Він передбачає поєд
нання зусиль державних і не
урядових структур із ідентифіка
ції постраждалих та надання їм
необхідної допомоги.
n

АНТИКОРУПЦІЯ

Арифметика зговірливим:
ВЗЯВ чи ДАВ = КРИМІНАЛ
Минулого пленарного тижня Верховна Рада України прийняла та направила
на підпис два антикорупційні закони. Згідно з ними усі корупційні порушення
стануть кримінальними, вводиться спеціальна конфіскація, а поняття “хабар”
замінено більш широким – “неправомірна вигода”.
Олег БОЙКО

Зокрема, 362 депутати проголосували за
проекти законів “Про внесення змін до Кри
мінального та Кримінального процесуаль
ного кодексів України (стосовно виконання
Плану дій щодо лібералізації ЄС візового
режиму для України)” та “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
приведення національного законодавства у
відповідність із стандартами Кримінальної
конвенції про боротьбу з корупцією”. Авто
ри законодавчих актів у пояснювальних за
писках стверджують про незадовільний стан
справ у країні з протидією корупції. Водночас
приведення законодавства у відповідність до
європейського є частиною євроінтеграційних
зобов’язань нашої держави.
Судова практика свідчить, що нині най
поширенішим проявом корупції в держ
органах є хабарництво, стверджують за
конодавці та пропонують боротися з ним
жорсткіше. Вони запропонували усі коруп
ційні правопорушення, пов’язані з отри
манням неправомірної вигоди, віднести

до злочинів. Адже через відсутність чітких
критеріїв розмежування деяких порушень/
злочинів існують умови для уникнення
кримінальної відповідальності шляхом ква
ліфікації певних діянь як адмінпроступків.
Це стосується не лише хабарників, а й тих,
хто пропонує неправомірну вигоду. Так,

лише за пропозицію службовій особі не
правомірної вигоди (а це кошти, послуги
тощо, що перевищують 8,5 грн. – 0,5 нео
податковуваного мінімуму доходів грома
дян) законодавці передбачили штраф 250
– 500 мінімумів доходів громадян, або від
160 до 240 годин громадських робіт чи до
2 років обмеженням волі. А вже за надан
ня неправомірної вигоди передбачається

500 – 750 неоподатковуваних мінімумів до
ходів громадян штрафу, або обмеження чи
позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.
Коли ж підкуповують повторно, групою, чи
надважливу персону, відповідальність буде
зростати аж до 10 років позбавлення волі з
конфіскацією майна. Водночас передбача
ється, що особа, яка пропонувала чи надала
неправомірну вигоду, звільняється від кри
мінальної відповідальності, якщо від неї
це вимагали, а після обіцянки чи надання
такої вигоди, але до повідомлення їй про
підозру у вчиненні злочину добровільно за
явила про це.
Водночас службова особа, погодившись
на неправомірну вигоду, уже винна держа
ві 750 – 1000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян штрафу, або відпрацювати
1-2 роки на виправних роботах. А коли така
особа отримає неправомірну вигоду відпові
дальність уже буде значно вищою і зростати
ме зі збільшенням вигоди та інших обставин
аж до позбавлення волі на 12 років з конфіс
кацією майна.
“Здобич”, навіть передана іншій особі, у
корупціонера також вилучать, про це зако
нодавці подбали, ввівши термін «спеціальна
конфіскація». Вона полягає в примусовому
безоплатному вилученні за рішенням суду
у власність держави грошей, цінностей та
іншого майна за умови вчинення злочину, в
якому фігурувала неправомірна вигода. Ця
вигода, передана іншій фізичній або юридич
ній особі, підлягає спеціальній конфіскації,
якщо особа, яка прийняла майно, знала або
повинна була знати, що таке майно одержано
внаслідок вчинення злочину.
n
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НА КОНТРОЛІ ГОЛОВИ ДПСУ

ГАРЯЧІ БУДНІ

n Порятунок

Особливі
умови –
особлива
увага

невільних
мігрантів

Недавно Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України Микола
ЛИТВИН здійснив робочу поїздку
в підрозділи охорони кордону
Житомирського прикордонного
загону, в ході якої було вивчено
питання соціального захисту
військовослужбовців.
Віктор ВИРВА

За результатами поїздки Головою Служби
прийнято рішення щодо підвищення рівня
грошового забезпечення військовослужбов
цям 12 підрозділів, які виконують обов’язки
на території радіоактивного забруднення. Вже
з 1 травня 2013 року понад 1200 прикордонни
ків отримають грошове забезпечення, збіль
шене на 300500 гривень залежно від категорії
персоналу.
Також керівником прикордонного відом
ства визначено заходи щодо будівництва 8–ми
квартирного житлового будинку для охорон
ців рубежу ВПС «Млачівка», який відповідає
за ділянку державного кордону в межах Ки
ївської області та сучасних адміністративних
будівель на відділах «Лучанки» й «Копище» на
Æитомирщині.
n

Готуємось до засідання РКПВ
Днями Голова Держприкордонслужби України генерал армії України
Микола ЛИТВИН відвідав з робочою поїздкою Одещину.
Олександр ßКОВЕНКО,
фото автора

Під час роботи він проконтролював
хід реконструкції Ізмаїльського прикор
донного загону, облаштування території.
Також йому було представлено проект по
дальшої розбудови матеріальнотехнічної
бази загону, в тому числі спортивного
комплексу на базі підрозділу.
Також у рамках візиту Микола
ЛИТВИН завітав до Одеського прикор
донного загону, Одеського загону Мор
ської охорони, управління Південного
регіонального управління та відомчого
санаторію «Аркадія». Адже саме за таким
маршрутом планується представити відом

ство учасникам чергового засідання Ради
командувачів прикордонними військами
країнучасниць СНД (РКПВ), яке від
будеться у травні на базі Південного регі
онального управління. Отже, у вказаних
підрозділах ведеться масштабна рекон
струкційна та організаційна робота.
Микола ЛИТВИН заслухав посадо
вих осіб загонів і керівництво Південного
регіонального управління стосовно стану
оперативнослужбової діяльності, визна
чив завдання щодо удосконалення верти
калі Центрів управління службою в орга
нах охорони кордону.
У цілому, очільник прикордонного ві
домства України висловив задоволення
ходом проведених робіт, визначив основні
вектори подальшої розбудови та окреслив
перспективи на майбутнє.
n

ЗБОРИ

Наука пильнування за морем
На базі ВПС «Ялта» Сімферопольського
загону відбулися навчально-методичні збори з
фахівцями радіотехнічних постів.

Сергій ГУЗЕНКО

Основною метою зборів були
перевірка
та
вдосконалення
рівня теоретичних знань і прак
тичних навичок персоналу в
організації та несенні служби у
складі прикордонного наряду
«Пункт технічного спостережен
ня», настанова з безпечного та
безаварійного використання ра
діолокаційного й прожекторного
озброєння.
Захід розпочався стройовим
оглядом та доведенням завдань
учасникам. Потім заступник на
чальника штабу – начальник від
ділу прикордонної служби під
полковник Олександр ІВАНОВ
ФОТОФАКТ

Львів зустрічав
хасидів-паломників
ßрослава МЕЛЬНИК

Персонал відділу прикор
донної служби «Львів–аеро
порт» протягом доби оформив
6 чартерних літаків з Будапеш
та, Брюсселя, Лондона, Тель
Авіва та Москви, якими до на
шої держави прибули близько
1000 євреївпаломників. Цього
дня хасиди з багатьох країн сві
ту збиралися у містечку Белз,
що на Львівщині, аби вшану
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вати похованих тут праведних
рабинівцадиків.
Довідково: євреї почали на
селяти місто Белз із XVI століття.
Після того, як тут оселився хасид
ський цадик Соломон Роках, місто
стало одним із центрів хасидизму
та осередком рабинівцадиків. У
1839–1845 роках за проектом Со
ломона Рокаха у Белзі збудували
Велику синагогу, яка стала свя
щенним місцем євреїв усього світу.
Згідно з переказом саме у белзьку
синагогу мав зійти з небес Месія,
аби врятувати свій народ.
n

провів заняття, де довів основи
організації служби прикордонних
нарядів пунктів технічного спо
стереження.
Військовослужбовці, які за
лучалися до навчання, протягом
п’яти днів як теоретично, так і
практично вдосконалювали знан
ня щодо охорони кордону. Зо
крема, було організовано виїзди
персоналу на радіотехнічний пост
«Лівадія», де демонструвалися:
принцип роботи радіолокаційної
станції, методи ведення візуаль
ного та технічного спостережен
ня, а також обговорювалися особ
ливості несення служби.
По завершенні зборів учасни
ки склали заліки, результати яких
довели доцільність проведення
подібних заходів і ще раз підтвер
дили готовність персоналу постів
до якісного несення служби на
кримських берегах.
n

На пункт пропуску
«Сеньківка» Чернігівського
загону на виїзд з України прибув
мікроавтобус Mercedes, в якому
слідувало вісім українських
громадян. Один із пасажирів
повідомив прикордонників,
що його намагаються вивезти
за межі держави без його згоди.
Мікроавтобус відразу було
виведено із загального потоку та
блоковано. У ході подальшого
опитування встановлено, що
п’ятьох українців, віком від 29
до 65 років, замість обіцяного
працевлаштування в Україні,
троє наших співвітчизників
намагаються вивезти до Росії.
Можливих зловмисників
затримано і передано працівникам
міліції.

n Ненадійна

схованка

Знервована поведінка видала
пасажирку, яка їхала до Білорусі
через пункт пропуску «Хоробичі»
потягом «Кисловодськ–
Мінськ». Прикордонний
наряд Чернігівського загону
звернув увагу на схвильовану
мандрівницю. Перевірка купе
потяга дала свої результати. На
столі, серед продуктів харчування,
а саме в пакунку зпід соку,
працівники пункту пропуску
знайшли 94 вироби зі срібла
заводського виготовлення вагою
близько 500 грамів. Пасажирка,
52річна громадянка Білорусі,
визнала себе власницею товару.
Наразі товар вилучено та передано
працівникам митниці.
Лþдмила ТКА×ЕНКО

n Святе і грішне
Реалізуючи завчасно отриману
інформацію, прикордонники
відділу «Білопілля» Сумського
загону зупинили для перевірки
мікроавтобус Volkswagen, що
рухався у напрямку кордону. При
огляді транспортного засобу, яким
керував громадянин України, було
знайдено церковний дзвін та 120
пластикових пляшок ємністю
5 літрів кожна з характерним
запахом спирту. Супровідних
документів на вантаж у водія не
було. Вантаж, попередня сума
оцінки якого складає понад
235 тисяч гривень, передано
співробітникам податкової міліції.

n Спільне

затримання
На Сумщині у залізничному
пункті контролю «Конотоп»
затримано двох громадян України,
які перебували у розшуку за
викрадення коштів в особливо
великих розмірах. Інформацію про
можливий перетин ними кордону
прикордонники отримали від
органів МВС з Харкова. У ході
відпрацювання, прикордонники
спільно зі співробітниками міліції
виявили правопорушників під
час проведення прикордонного
контролю у потягу «Москва–
Софія». Затриманих, 35річну
жінку та 41річного чоловіка,
передано міліції.
Роман ТКА×
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Вотчина
адміністративного
провадження
Адміністративне провадження, питання реадмісії, тримання правопорушників,
робота з іноземцями – це великий пласт роботи, яким опікується вітчизняне
прикордонне відомство. Про особливості такого напрямку діяльності «зелених
кашкетів» «ПУ» розповідає начальник управління по роботі з іноземцями та
адміністративного провадження Адміністрації Державної прикордонної служби
України генерал-лейтенант Олег НИШПОР.
Розмовляв
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Олегу Петровичу, минулого
року набрав чинності Кримінальний процесуальний кодекс України,
який значно переформатував повноваження правоохоронних органів. У чому ж полягають зміни у
роботі Вашого управління та підпорядкованих підрозділів?
– Суттєвою зміною є те, що у
Держприкордонслужби забрали
функцію дізнання, а розсліду
ванням кримінальних правопо
рушень згідно з нововведеним
КПК опікуються тепер виключ
но органи досудового розсліду
вання. Щоправда, підрозділи
оперативно-розшукової діяль
ності нашого відомства можуть
провадити слідчі, розшукові та
негласні слідчо-розшукові дії,
однак виключно в рамках дору
чення слідчого. Відтак такі зміни
у повноваженнях призвели до
організаційно-штатних пертур
бацій наших підрозділів і певна
кількість офіцерів з нашої вер
тикалі перейшла до підрозділів
вертикалі Департаменту опера
тивної діяльності.
Водночас, ще до прийнят
тя Кодексу, підпорядкованим
мені управлінням опрацьовано
інструкцію, що визначає поря
док дій посадових осіб органів і
підрозділів охорони державного
кордону під час затримання осіб,
підозрюваних у вчиненні злочи
ну без ухвали слідчого судді або
суду. Цей документ погоджено з
Генеральним прокурором, Голо
вою СБУ, Міністром внутрішніх
справ та затверджено в Мініс
терстві юстиції, отож він став
частиною національного зако
нодавства. Ця інструкція чітко
прописує, як повинен діяти при
кордонний наряд, інші посадо
ві особи у разі виявлення ознак
злочину та затриманні підозрю
ваного у його вчиненні в рамках
положень КПК.
– Отже, якщо у прикордонників функцію дізнання скасували,
виходить: і роботи поменшало…
– Аж ніяк. Є ж і правопору
шення, що підпадають під дію
Адмінкодексу. Це так само ве
личезний масив роботи. Скажі
мо, лише упродовж 2012 року та
І кварталу нинішнього органа
ми охорони державного кордону
складено майже 60 тисяч прото
колів про адміністративні право
порушення, що належать до ком
петенції Держприкордонслужби,
а також понад тисячу протоколів

про правопорушення, пов’язані
зі здійсненням перевізниками
міжнародних пасажирських пе
ревезень. За результатами роз
гляду цих протоколів до відпо
відальності притягнуто 57 тисяч
осіб та понад півтори сотні пере
візників. Причому загальна сума
накладених штрафів становить
близько 37 млн. гривень.
Ще одним напрямком є робо
та з іноземцями – порушниками
прикордонного та міграційного
законодавства. Обсяг завдань
чималий: оформлення справ, до
кументування, виїзди на кордон
для фіксації правопорушення,
робота із затриманими, прове
дення їх опитування, розміщен
ня в місцях тимчасового триман
ня, подальше спілкування вже
з судовими органами, передача
їх до ПТПІ Державної міграцій
ної служби, повернення/видво
рення за межі території України
тощо. Це далеко не повний пе
релік заходів, які забезпечують
офіцери підрозділів по роботі з
іноземцями та адміністративного
провадження в органах охорони
кордону.
– У свій час українська громадськість стверджувала: підписання Угоди про реадмісію з ЄС
буквально наповнить нашу державу мігрантами. Такі побоювання
виявилися марними? Прокоментуйте, будь-ласка, які все ж таки
тенденції у цьому напрямку діяльності.
– Уже третій рік поспіль
Україна активно реалізовує по
ложення цієї Угоди і практична
сторона її реалізації показує на
тенденцію щорічного змен
шення кількості осіб, які під
лягають реадмісії. До речі, такі
угоди підписані не лише з ЄС, а
й з 9 іншими країнами світу, ще
з 17 – погоджено проекти таких
угод.
Так, 2010 року Україною
прийнято 867 осіб (передано 62
особи), 2011 – 632 (82), 2012 –
396 (65), за три місяці 2013 року
– 55 (12). Причому абсолютна
більшість осіб, яких ми прийня
ли, є нашими співвітчизниками.
– Цікаво, як узагалі проходять
процедури прийому/передачі?
– Як відомо є стандартна і
прискорена процедура реадмісії.
Стандартна більш характерна
для органів міграційної служби,
які виявляють порушення мігра
ційного законодавства в країні.
В них інші терміни виконання
всіх необхідних для цього дій. У
свою чергу прискорена процеду
ра – це вотчина прикордонних
структур (відстань юрисдикції –
до 30 кілометрів від державного

кордону, – авт.). Зокрема, нашим
європейським колегам ми запро
понували більш звужені строки,
що й у результаті було закріплено
в імплементаційних протоколах.
Йдеться про дводенний термін, у
разі крайньої необхідності – три
денний. Це пов’язано з необхід
ністю негайного реагування та
оперативної передачі правопо
рушника.
– Чому саме такі терміни?
– Ми маємо довести су
міжній стороні, що саме з її
території до нас потрапив пра
вопорушник і навпаки. Саме ви
щезгадані терміни є оптималь
ними для складання доказової
бази та проведення інших необ
хідних процедур. Скажімо, по
трібно вивчити сліди, закріпити
їх, повідомити наших закордон
них колег, опитати затриманого
тощо. Взагалі перелік доказів
перебування затриманого на су
міжній території доволі широкий
і закріплений як в угодах, так і
в імплементаційних протоко
лах. Наприклад, підставою того,
що ця особа порушила кордон,
можна вважати пояснення оче
видців, інформація наших колег
суміжної держави, свідчення по
рушника, наявність в нього будьяких документів з відмітками про
перетин кордону або перебуван
ня в тій чи іншій країні та багато
інших.
– До речі, частими є випадки
коли незаконні мігранти володіють лише власною мовою, яка
може бути дуже рідкісною на нашому континенті. Які рішення
приймаються в таких ситуаціях?
– Такі випадки дійсно трап
ляються, тому активно працює
мо над тим, аби покращити стан
справ у цій сфері. Наразі ми ви
ступили з міграційною службою
з ініціативою щодо створення
Єдиного реєстру перекладачів.
Тоді ми матимемо змогу звер
татися до нього для отримання
кваліфікованої допомоги. А вза
галі наші підрозділи вже мають
свою напрацьовану базу фахів
ців, які можуть надати допо
могу. Наприклад, це може бути
студент-іноземець, який навча
ється в українському виші, або
представник правозахисної орга
нізації.
– Наразі значно звузилися часові показники адміністративного
затримання порушників на кордоні. Як у таких випадках прикордонники реалізовують свої повноваження?
– Дійсно, ці зміни були вне
сені рішенням Конституційного
Суду України ще в листопаді 2011
року, відтак положення деяких

статей прикордонного законо
давства в Адмінкодексі були ви
знані неконституційними. Те
пер ми маємо правову колізію.
Судіть самі: за незаконне пору
шення державного кордону або
порушення іноземцями правил
перебування в Україні ми маємо
право затримувати їх лише до
трьох годин. Як за цей час можна
здійснити ідентифікацію поруш
ника, якщо він затриманий на зе
леному кордоні, без документів і
без бажання надавати якісь пояс
нення? Відповідь очевидна – це
неможливо.
– Що ж у такому разі робити?
– Доводиться тісно спів
працювати з іншими правоохо
ронними органами. Наприклад,
якщо це іноземець, котрий по
рушив кордон або інші вимоги
міграційного законодавства, ми
звертаємося до органів мігра
ційної служби. В них для цього
створено пункти тимчасового
перебування іноземців та осіб без
громадянства, в яких і розміщу
ються ці особи.
– Отже відомчі пункти тимчасового тримання та спецприміщення будуть, так би мовити, не
затребувані?
– Це не зовсім так, адже ми
маємо право здійснювати за
тримання й у інших випадках,
передбачених
прикордонним
законодавством. Зокрема, най

більш розповсюдженим на кор
доні є порушення прикордонно
го режиму або режиму в пунктах
пропуску, за вчинення якого пра
вопорушник може бути затри
маний на строк до трьох діб для
встановлення його особи. Таких
правопорушень упродовж 2012
року нами зафіксовано майже 18
тисяч.
– Як може позначитись звуження повноважень на охороні
державного кордону?
– Зрозуміло, що правопо
рушники та злочинні угрупован
ня дуже швидко засвоюють такі
послаблення в законодавстві і
намагаються їх використовувати.
Попри це, відомством вже під
готовлено низку пропозицій до
вищих органів влади щодо по
новлення раніше діючих повно
важень у цій сфері. У тому числі
ми хочемо повернути нашому
персоналу право складати прото
коли за частиною першою статті
203 Адмінкодексу під час вияв
лення цього правопорушення в
контрольованому прикордонно
му районі, а також надати повно
важення заступникам керівників
прикордонних підрозділів роз
глядати адмінсправи, що нале
жать до компетенції відомства.
Якщо наші пропозиції схва
лять – це значно посилить наші
можливості впливати на право
порядок у сфері охорони держав
ного кордону.
n
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Зелене свято чистоти
В Україні вже стало традицією у третю суботу квітня проводити День довкілля
задля поліпшення стану природи. В обов’язковій програмі – озеленення територій,
звільнення від сміття алей і парків та конкурси з екотематики. Не лишилися осторонь
цього процесу й прикордонники.
влада ніколи не відмовлялася від
Максим СІБУРОВ,
організації такого дійства.
фото автора
«Хотілося б, щоб цей день
та Дмитра СЛИВНОГО
згуртував за доброю справою
якнайбільше українців, які усві
домлюють, що лад у державі по
Звичай приводити до ладу
потріпане зимою господарство
напередодні Великодня існував
у українців споконвіку. Згодом
весняне впорядкування отри
мало назву суботників. У світі ж
ця корисна справа розпочалася
із Стокгольмської конференції
1972 року, яка дала старт еколо
гічній програмі ООН – UNEP
(United Nations Environment
Network). З 1998 року до світових
екологічних процесів офіційно
долучилася й Україна. Відповід
но до Указу Президента народна
толока набула статусу профе
сійного свята. Хоча насправді

До Великодня – з порядком
Із наближенням літнього туристичного сезону Західне регіональне
управління почало активну фазу підготовки до його проведення.
Примітно, що саме прикордонники, як координатори в пунктах пропуску,
ініціювали цілу низку практичних кроків, які б дозволили подорожуючим
комфортно слідувати через державний кордон.
Роман СТАХІВ

Зокрема, під час виїзних нарад з об
лаштування та наведення порядку в сер
вісних зонах обслуговування, відбулися
конструктивні обговорення ситуації з
представниками районних адміністрацій,
служби автомобільних доріг, митних пос
тів, департаменту міжнародного співро
бітництва й туризму, відділів архітектури,
містобудування та комунального госпо

дарства районних адміністрацій, міських
і селищних рад.
Так, під час зустрічей, які очолював на
чальник відділу прикордонного контролю
та реєстрації штабу Західного регіональ
ного управління полковник Олександр
РИБАК, було окреслено, що наведення
порядку на території пунктів пропуску, ро
боти з відновлення дорожнього покриття,
облаштування вбиралень для потреб гро
мадян мають бути завершені до 30 квітня.
Водночас прикордонники Західного
регіонального управління взяли активну
участь у всеукраїнській акції «За чисте до
вкілля». Силами персоналу прибрано 134
гектари територій військових містечок,
ліквідовано 74 несанкціоновані сміттє
звалища, упорядковано 37 гектарів газо
нів, висаджено 534 плодових, листяних та
хвойних дерев і 290 кущів. Обсяг вивезе
них побутових відходів – понад 180 кубо
метрів.
Важливо додати, що особливу ува
гу прикордонники приділили упоряд
куванню території навколо меморіалів,
пам’ятників і обелісків. Під час прове
дення акції кращих результатів досягли
Чопський, Чернівецький і Мукачівський
прикордонні загони.
n

чинається з власної оселі, вулиці,
села та міста», – зазначив нещо
давно Прем’єр-міністр Микола
АЗАРОВ.
Глава Уряду підкреслив, що
природоохоронні органи, пред
ставники науки та громадськості
докладають зусиль для того, щоб
українці могли дихати чистим
повітрям, пити якісну воду і ви
ховувати здорових дітей. На його
переконання, у рік проведення в
Києві ювілейного Міжнародного
форуму «Довкілля для України»
необхідно продемонструвати су
часне бачення розв’язання еко
логічних проблем та приклади
успішної реалізації стратегічних
напрямів державної політики.
Цього року, як і завжди, ак
тивно долучилися до відзначення
Дня довкілля й охоронці рубежу.
«Зелені кашкети» усіх регіональ
них управлінь, органів і підрозді
лів охорони державного кордону
провели прибирання територій,
висадили та побілили дерева,
пофарбували бордюри, огоро
жі та паркани, навели порядок у
службових приміщеннях. Не за
були упорядкувати меморіали,
пам’ятники, братські могили та
інші місця поховання загиблих
захисників Вітчизни.
Свій вклад у проведення цієї
всеукраїнської акції внесли й

прикордонники столичного гар
нізону. Не дивлячись на ранги,
від контрактника до генерала,
суботнім ранком наводили лад на
територіях військових об’єктів та
в службових кабінетах.
До речі, у рамках екологіч
ного свята Голова Держприкор
донслужби України генерал армії
України Микола ЛИТВИН відві
дав військове містечко «Бортни
чі» та особисто показав приклад
підлеглим, посадивши дерево.
Свій посильний внесок у озе
ленення цієї території зробили
й члени футбольної команди
«Фортуна», заклавши неподалік
спортивного майданчика неве
личкий фруктовий сад.
n

Навколо – чисто, душі – приємно
У рамках проведення
щорічної всеукраїнської
акції «За чисте
довкілля», підтримуючи
ініціативу Адміністрації
Служби в Східному
регіональному управлінні
20 квітня проведено
щорічні заходи з
благоустрою, озеленення
та поліпшення
санітарного стану
території військових
містечок.

Василь КАКАДІЙ

Зокрема, впорядковано територію,
прилеглу до будівлі управління, побілено
дерева вздовж фасаду, перекопано та засі
яно клумби. Після цього суботник тривав
уже в кабінетах.
Настрій учасників, попри втому від
роботи, був світлим і радісним. На думку
більшості, така праця згуртовує колектив
та покращує настрій на весь наступний ро
бочий тиждень.
Утім, цим процес благоустрою та на
ведення ладу не обмежиться. Цілу низку
заходів з упорядкування заплановано здій
снити й надалі.
n
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Під сузір’ям собаки
Конференція, присвячена проблемам підготовки службових і спортивних собак, пройшла
недавно у конференц-залі столичного готелю «Турист». Учасники форуму обговорили
основні тенденції, проблеми та досягнення у царині розведення, тренування, харчування
і лікування чотирилапих помічників, охоронців, шукачів, захисників… Левову частку
обговорення зайняли питання, пов’язані саме зі службовими собаками.
Олег БОЙКО

Альфазіркою у сузір’ї фахів
ців кінології, які зібралися цьо
го дня в Києві, без сумніву був
всесвітньо визнаний профі у цій
царині Домінік ГРАНÆАН. Це
й не дивно, адже він постійно
тісно співпрацює з організато
ром конференції – компанією
Royal Сanin (одна з провідних
світових марок кормів для до
машніх тварин). Цей француз
чверть століття присвятив ви
вченню робочих і спортивних со
бак. Він є одночасно науковцем
і практиком, а всіх його посад і
титулів не перелічиш. Назвемо
основні: професор, володар док
торського ступеня з дієтології,
полковник бригади пожежних
Парижа, викладач Національної
ветеринарної школи в Альфорі.
Він був серед тих, хто займався
підготовкою службових собак
для забезпечення Пекінської
Олімпіади. Крім того, доктор
ГРАНÆАН – директор гонки на
1000 км Grande Odyssee в Альпах
і вже 30 років – головний ветери
нар численних найпрестижніших
змагань Європи та світу.
Виступ професора хоч і був
наповнений
різноманітною
службовонауковою лексикою,

залишався надзвичайно цікавим,
адже супроводжувався зрозумі
лими слайдами та численними
прикладами з особистого досві
ду. Серед іншого мсьє Домінік
відмітив, що сфера застосуван
ня службових собак і в епоху
цифрових технологій все одно
розширюється. Пошук людей,
зброї, наркотиків, боєприпасів,
охорона територій, полювання
– це, так би мовити, класика. А
от корейці використовують псів
для пошуку термітів у старовин
них храмах, англійці навчили со
бак виявляти CD/DVDдиски,
а в ОАЕ – шукати паразитів у
фруктах та на деревах. Чотири
лапі допомагають виявляти деякі
хвороби і ці їх якості використо
вуються в медицині, відслідко
вують міграцію певних тварин
тощо.
Навіть найсучасніша техніка
нині не здатна замінити собаку,
але намагається її наслідувати,
розповів гість із Франції. Так,
всесвітньо відома за фільмами
про Джеймса Бонда організа
ція – МІ6, займалася створен
ням електронного носа, який би
працював як собачий. Пентагон,
шукаючи можливості удоскона
лення своїх бійців, фінансував
вивчення деяких властивостей
організму собаки. Чи допомогли
такі дослідження досягти постав

леної мети невідомо, але точно
посприяли детальнішому ви
вченню фізіології чотирилапих,
що в свою чергу йде на користь
розвитку кінології.
Водночас професор відмі
тив, що деякий напрям роботи
сучасних кінологів є прогно
зовано тупиковим. Це, зокре
ма, стосується селекції порід за
чисто екстер’єрними ознаками
та підтримання чистоти крові.
Як результат, в кращому ви
падку, собаки стають красиви
ми іграшками, втративши свої
основні робочі якості. Проте це
не найстрашніше. Без «свіжої
крові» породи назбирують силу
силенну захворювань, які пе
редаються від покоління до по
коління. Уже нині є породи, які
не можуть давати потомства без
допомоги ветеринарної медици
ни. У цьому контексті Домінік
ГРАНÆАН поділився цікавою
інформацією, що нині основні
поліцейські організації ЄС пла
нують об’єднатися у виведенні
окремих порід собак саме за ро
бочими якостями і байдуже яки
ми вони будуть на вигляд. Після
цього француз запитав у присут
ніх в залі, хто має чітку систему
обліку основних робочих якос
тей своїх собак. Приємно відмі
тити, що одним із двох людей,
які підняли руки, був начальник

кінологічної служби Держпри
кордонслужби України полков
ник Михайло ВДОВЕНКО.
Після виступу гостя з Фран
ції на сцену конференцзалу
«Туриста» виходили українські
фахівці. Тут були представни
ки Кінологічної спілки України
(КСУ) та компанії організато
ра конференції, кінологи МВС,
СБУ, митниці, прикордонної й
пенітенціарної служб та Держ
служби з надзвичайних ситуацій,
а також інші фахівці, пов’язані з
собаківництвом.
Зокрема, головний лікар ве
теринарного центру «Алден–
Вет» Олексій АРТЕМЕНКО роз
повів, як забезпечити умови для
здорового існування собаки. Про
досягнення та проблеми в роботі
говорили Генадій СЕВЕРИН –
віцепрезидент Клубу власників
німецької вівчарки, Валерій ВИ
СОЦÜКИЙ – заступник голови
КСУ та інші експерти кінології.
Приємно відзначити, що серед
доповідачів було також двоє при
кордонників – головний кіно
лог ДПСУ полковник Михайло
ВДОВЕНКО та начальник кіно
логічної служби Північного ре
гіонального управління підпол
ковник Юрій БАРДАСÜ, який
одночасно є головою спілки
практикуючих дресирувальників
КСУ та суддею КСУ з робочих
якостей.
Юрій Георгійович виступив з
доповіддю про співпрацю спілки
практикуючих дресирувальників
з правоохоронними органами.
Результатами такої співпраці
стали не лише відмінні якості
чотирилапих правоохоронців на
службі, але й їхні здобутки на зма
ганнях. Так, українська команда

ПАМ’ЯТЬ

Оксана ПО×ТОВА

Участь у висадженні березової алеї і
встановленні меморіального знаку взяв
також син тодішнього начальника Окре
мої Коломийської прикордонної ко
мендатури, яка прийняла нерівний бій
із загарбниками, майора Родіона ФІЛІ
ПОВА – нині полковник у відставці Бо
рис Родіонович ФІЛІПОВ. Від одеських
правоохоронців у зелених кашкетах та
ветеранської організації Південного ре
гіонального управління ДПСУ учасники
мітингу встановили іменний прикордон
ний стовп, що символізує пам'ять та честь
бійцямгероям.
«Ваша відвага – приклад для всіх поко
лінь» – такі слова викарбувані на табличці
встановленого стовпа. Ідея щодо спору

Приклад для всіх поколінь
Вже по-весняному теплого квітневого дня у селі Легедзино, що на
Черкащині, відбувся мітинг, присвячений 10-й річниці встановлення
пам’ятника на місці бою у 1941 році, коли фашистів атакували не
тільки прикордонники, а й їхні вірні собаки.
дження цього іменного символу належить
голові ветеранської організації, почесному
прикордоннику України полковнику у від
ставці Михайлу БЕРЕЗОВУ.
Неабияку допомогу з матеріалом та ви
готовленням пам’ятного знака надали на
чальник Уманського гарнізону Збройних
Сил України полковник Василь ЦИМБАЛ
і полковник запасу Володимир МЕЛÜНИ
ЧЕНКО. Останній вважає це своєю спра
вою, адже сам народився в цих краях і не
один рік віддав службі в Одеському при

кордонному загоні. Тож і підтримує добру
традицію, коли приїжджають сюди вартові
кордонів, воїниінтернаціоналісти та вете
рани.
За участю представників керівництва
району, села, громадських організацій,
ветеранівприкордонників та учасників
бойових дій відбулося покладання квітів
до пам’ятника героям. Полеглих у бою під
українським селом Легедзино майже двіс
ті учасників мітингу вшанували хвилиною
мовчання.
n

перемогла в чемпіонаті коорди
наційної служби Ради команду
вачів прикордонними військами
СНД. Собаки українських сило
виків брали участь та здобували
призові місця на інших змаган
нях, у тому числі континенталь
ного та світового рівня.
А ось полковник Михайло
ВДОВЕНКО у своєму висту
пі торкнувся як загальних пи
тань підготовки та тримання
службових собак, так і аспектів,
пов’язаних зі співпрацею різних
структур у цій галузі. Зокрема, він
повідомив, що саме наше відом
ство свого часу подбало, щоб у
класифікаторі професій з’явилася
робітнича спеціальність кіноло
га. Михайло Володимирович та
кож розповів, що протягом 2001
2012 років Національна академія
Держприкордонслужби випустила
222 офіцерикінологи. Крім того,
Кінологічний навчальний центр
ДПСУ, що у м. Великі Мости на
Львівщині, – єдиний навчальний
заклад в Україні, де молодшим
спеціалістам кінологам видаються
дипломи державного зразка.
Загалом кінологічна конфе
ренція виявилася досить цікавою
й конструктивною. Корисними
були не лише виступи та від
повіді доповідачів на питання з
залу, а й спілкування тетатет чи
групами під час перерв. І як за
явила представник організатора
– регіональний менеджер компа
нії Royal Canin в Україні Оксана
СЛІПЧЕНКО, їх компанія спо
дівається що конференція стане
щорічним місцем зустрічі про
відних кінологів і майданчиком
для обговорення та вирішення
найактуальніших проблем соба
ківництва.
n
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Як добру картоплю зростити
Роками українці в День праці намагалися використати свято, щоб ще
й картоплю посадити. Цього року початок травня рясніє вихідними,
які для декого стануть «картопляними канікулами». Здавалося б, що
цікавого можна розповісти про картоплю? Звичайний собі овоч, який
в Україні називають «другим хлібом». А чи знаєте ви, що в Європу
картопля вперше потрапила 426 років тому? За однією із версій, у
липні 1586 року англієць Томас Херріот привіз із Колумбії до себе на
батьківщину першу бульбу. Англійці вважають, що саме вони першими
спробували смак картоплі та зробили її надбанням європейської кухні.

Øïальтó ïідготóвала
Світлана ДЕЙ×УК

КАРТОПЛßНІ ПОНЕВІРßННß
Відомо, що картоплю почали вперше
вирощувати близько 5 тисяч років тому
мешканці басейну озера Тітікака, розта
шованого на кордоні між Перу та Чилі. У
середині XVI століття іспанці привезли
бульби картоплі в Європу, де вона про
йшла довгий шлях невизнання і неспра
ведливого осуду.
У Франції наприкінці XVIII століття
картопляні квіти носили у волоссі, роби
ли з них букети. У Німеччині вирощува
ли картоплю на клумбах перед палацами.
Про те, що у картоплі можна їсти лише
бульбу, багато хто спочатку навіть не здо
гадувався. Селяни намагались їсти її пло
ди, що нагадували зелені ягоди і були не
лише не їстівні, але й отруйні.
За часів Петра І перший лантух кар
топлі було завезено до Росії. Однак по
бутувало повір’я, що картопля родиться
з головою та очима, як людина, і тому
їсти її – значить їсти людські душі. Ба
гато священиків називали картоплю
«чортовими яблуками», якими нібито
було спокушено Адама і Єву, і той, хто
споживає їх, не побачить Царства Не
бесного.
Наприкінці XVIII століття корисні
властивості картоплі стали широко ві
домими, але селяни навідріз відмовля
лися саджати цю рослину. Прусський
король Фрідріх Вільгельм видав спеці
альний наказ – відрубувати носи й вуха
тим, хто відмовиться саджати картоплю.
Англійських селян спонукали розводи
ти картоплю обіцянками видавати зо
лоті медалі. А у Франції хитромудрий
підприємець Тюрго розіслав усім поста
чальникам бульби для садіння, суворо
заборонивши давати їх селянам. Таємно
було попереджено: якщо селяни, поза
здривши, почнуть красти картоплю, вда
вайте, що не помічаєте. І вже за кілька
років значна частина Франції була заса
джена картоплею.
В Україні її вперше посадили 1805
року в Харківській губернії. Запорізькі
козаки знали картоплю, але як трофей,
який вони здобували в походах.

ОВО× ¹1
Картопля – одна з основних і найпопу
лярніших сільськогосподарських культур.
Навіть на маленькій дачній ділянці госпо
дар обов'язково викроїть невеликий шма
точок землі для цього коренеплоду. Однак
не в усіх виходить збирати гарний урожай
картоплі, тому що рослина ця не з простих
і агротехніка її вирощування має низку
особливостей.
Передусім дуже важливо правильно пі
дібрати сорт та підготувати якісний посад
ковий матеріал. Для цього насіння бульби
краще всього купувати в спеціалізованих
господарствах. Вибираючи сорт, потрібно
звертати увагу на наступні його характе
ристики: врожайність; термін дозрівання
(в одних сортів він сягає 120 днів, а урожай
інших встигає визріти за 50); стійкість до
хвороб і шкідників; придатність для виро
щування на ´рунті певного типу.
Аби отримати багатий урожай реко
мендується при посадці використовувати
лише цілі бульби – вдаватися до поділу слід
тільки з причини браку посадкового мате
ріалу. Картоплина повинна важити 80–100
грамів. Розрізати бульбу, щоб збільшити
кількість “насіння”, не варто, адже це не
гативно впливає на сортові якості картоплі.
Важлива складова – підготовка ´рунту.
Це має бути добре освітлена ділянка, захи
щена від застою води, а якщо буде потріб
но, доведеться подбати про його дренаж.
Добре, якщо раніше на ньому виростала
капуста, буряк, морква або огірки. Погані
попередники – томати, баклажани і со
лодкий перець. Не варто також вирощува
ти картоплю два роки поспіль на одному і
тому ж місці – бажано витримувати перер
ву в три–чотири роки. А за той час висівати
там зернові чи овочеві культури. Якщо са
дити щорічно, виникає ´рунтовтома.
Мінеральні добрива краще вносити
при оранці, особливо сильно культура по
требує фосфору та калію. А ось органіку за
кладають при посадці – в кожну лунку по
жмені попелу або перепрілого гною.
Лунки розміщують рядками з кроком
25–30 см і відстанню між рядами 80–90
сантиметрів. Бульби кладуть у них паро
стками вгору. Ступінь заглиблення зале
жить від типу ´рунту – на суглинках до
статньо 6–8 см, для пісковиків необхідно
занурювати бульби до 10 сантиметрів.
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ГОТУªМО БУЛЬБИ ДО САДІННß
За тиждень – два перед перед посад
кою картоплю треба проростити – вине
сти з погребів і помістити у світле при
міщення, де температура становитиме
12–15 градусів тепла. А вночі не менше
ніж 5–6 градусів вище від нуля. Коли
на бульбах з'являться тверді й міцні па
ростки, тоді вже можна висаджувати в
´рунт. Таке пророщування годиться для
садіння вручну.
Для тих, хто хоче одержати ранню про
дукцію, потрібно пророслі бульби розміс
тити в ящики, пересипати їх зволоженою
тирсою, торфом чи перегноєм і поклас
ти в тепле приміщення (13–15 градусів).
Упродовж 10–12 днів, крім паростків, ще
з'являться невеликі корінці. Така картоп
ля сходить майже на два тижні швидше. І
вже в середині червня або наприкінці мі
сяця можна отримати молоді бульби.
Дуже важливо не знищувати та не об
ламувати першої бруньки на картоплі!
Перша брунька найпродуктивніша! При
прогріванні відбувається й процес зеле
ніння картоплі, тобто її оздоровлення.
Тоді утворюється спеціальна речовина,
яка вбиває збудників хвороб і шкідників.
Загальновідомо: якщо у ´рунті на гли
бині 10 сантиметрів температура стано
вить 6–8 градусів, то вже можна садити.
Час доби теж має значення — з досвіду
відомо, що найкраще висаджувати над
вечір. Коли ´рунт не пересихає, картопля
за ніч до нього адаптується. А коли сонце
вранці сходить, вона теж починає пробу
джуватись.
Оскільки картопля належить до ко
ренеплідних рослини, то для її нормаль
ного розвитку необхідна добра аерація.
Є багато способів. Найпоширеніший –
гребеневий. На городі слід зробити неве
личкі борозенки так, щоб картопля, яку
кладемо в землю, залишалася майже на
рівні ´рунту. А зверху зробити так званий
гребінь висотою 15–20 сантиметрів. Тоді
під час дощу вода стікатиме в міжряддя, а
сама бульба залишатиметься сухою та не
гнитиме. Обов'язково слід класти в зем
лю пророслими вічками доверху.
За 7–10 днів уже треба братися за
бур'яни. Якщо в землі на глибині при
близно на 1 см проростає бур'ян, слід
проводити перше рихлення картоплі. А
коли починають з'являтися вже пророс
тки бур'яну — ще раз. Коли картопля про
росла на 15–20 сантиметрів, обов'язково
слід підгорнути перший раз, а за декілька
днів — другий.
В останні роки через зміни кліма
ту надзвичайно важлива вода. Картоплі
дуже її не вистачає. А якщо нема води,
добрива для картоплі не будуть корис
ними, адже вона їх не вбере. Тому город
обов'язково треба зрошувати.
Захистити посадки від шкідників і
хвороб допомагають обробки спеціальни
ми хімічними препаратами. Вивести ко
лорадського жука за один раз неможливо,
доведеться провести кілька обприскувань.
Основними захворюваннями для да
ної культури є фітофтороз та альтернаріоз.
Для їх профілактики кущі потрібно обро
бляти 2–3 рази, чергуючи препарати.
Приблизно за тиждень до намічено
го збирання урожаю з грядок потрібно
видалити бадилля. Викопані бульби слід
спочатку потримати на відкритому пові
трі кілька днів, після чого перебрати, ви
даливши непридатні для тривалого збері
гання, а потім вже відправляти урожай у
льох.
Такі основні поради з приводу того,
як виростити картоплю. Сподіваюся,
вони допоможуть нашим читачам підви
щити врожайність цієї культури.
n

Ïри пізніé весні
Çàêâàêàëè æàáè — ñ³þòü
êóêóðóäçó. Çàöâ³â äóá — âèñ³âàþòü ãîðîõ, áîáîâ³. Â³ä öâ³ò³ííÿ êîòèê³â âåðáè äî öâ³ò³ííÿ
ñåðåæîê íà áåðåç³ ñàäÿòü
êàðòîïëþ. Ç öâ³ò³ííÿì
êàøòàíà âèñ³âàþòü
êâàñîëþ, áóðÿêè,
ë³òí³ ñîðòè
ðåäèñêè. Öâ³òå
ãîðîáèíà —
ìîæíà ñàäèòè
ïîì³äîðè. Îã³ðêè
ñ³þòü ç öâ³ò³ííÿì êàëèíè ÷è áóçêó.
Ïðèëåò³ëè ëàñò³âêè —
ñ³þòü ïðîñî, ñîíÿøíèê.
Ïðè ïîðÿäêóâàíí³ íà
ãîðîä³ ùå é íà ì³ñÿöü ïîãëÿäàþòü — â ÿê³é ôàç³ òà
çíàêó çîä³àêó â³í ïåðåáóâàº. Ïîáóòóº äóìêà,
ùî íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè äîñÿãàþòüñÿ ïðè
ñàä³íí³ ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ íîâîãî ì³ñÿöÿ ³ äî
éîãî íàïîâíåííÿ âñ³õ êóëüòóð, êð³ì êîðåíåïëîä³â, êîëè â³í ïåðåáóâàº â çíàêàõ Êîçåðîãà,
Ò³ëüöÿ, Ðàêà, Òåðåç³â, Ñòð³ëüöÿ. Êàðòîïëþ,
öèáóëþ, êîðåíåïëîäè ñàäÿòü ïðè öèõ æå çíàêàõ çîä³àêó, àëå ï³ñëÿ ïîâíîãî ì³ñÿöÿ ³ äî éîãî
ñïàäàííÿ. Ïðè çíàêîâ³ Âîäîë³é ðåêîìåíäóºòüñÿ âçàãàë³ í³÷îãî íå ñàäèòè.
n

Áезрозсадні
помідори
Гарний урожай
помідорів можна ви
ростити, якщо висіяти
насіння безпосередньо
в ´рунт (кінець квітня
– перші числа травня).
Такі рослини почина
ють плодоносити на
23 тижні пізніше, ніж
розсадні, зате плоди
ви будете одержувати
на 34 тижні довше. Крім того, в спекотну
погоду їх урожай буде вищим, а рослини
менше вражатимуть хвороби.
Сухе або ж намочене насіння змішу
ють, потім висівають у лунку (попередньо
политу) по 68 насінин у кожну і засипа
ють спочатку зволоженою, а потім сухою
землею, перегноєм або торфом. Глибина
загортання – не глибше 23 сантиметри.
За сухої погоди – поливи через 12 дні по
вторюються.
Після появи першого справжнього
листка сходи проріджують, залишаючи у
лунці 45 рослин. За 1015 днів у лунці вже
залишають по 23 рослини, решту ви
саджують на вільне місце. Далі догляд за
безрозсадними помідорами традиційний
для цієї культури.
n

Випроáувана
композиöія
Картопля і
горох – чу
дові сусіди.
Горох можна
висівати як
у міжряддях, так і
неглибоко загортати у
ті ж лунки, що й карто
плю. Зелений горошок збирають рано, але
картоплі він встигає дати користь. Інколи
в картопляний кущ висівають чотири насі
нини боба. Боби сходять раніше і познача
ють місце садіння картоплі. У подальшому
стебла бобів не дають картопляному кущу
розпадатися. Завдяки цьому картоплю ще
й легше підгортати.
n
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09:00 «МІС КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ-2»

02:25 «ЦІНА СТРАХУ»

03:45 «ПОМІЖ»

04:25 «КОХАННЯ, ДО ЗАПИТАННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

1+1

УКРАЇНА

Грейсі з головою занурюється у
нове життя. Її напарниця Сем
заявляє про те, що розпещена
зірка стала лялькою Барбі ФБР.
Але коли з'ясовується, що подругу Грейсі викрали, багаторічна
звичка агента бере гору.

Терористи підривають бомбу,
гинуть люди. Підозра падає на
росіян, але аналітик ЦРУ, Джек
Райан, стверджує: «Росіяни не
винні!» У цей час обидві країни
вже приводять свої армії в повну
бойову готовність.

Одного разу письменник Холл
Балтимор приїжджає у невелике
містечко. Чекаючи на шанувальників свого таланту, він розговорився з Боббі, який розповів
історію про масові вбивства, що
сталися у їхньому місті.

Таня Агашкова залишає інтернат
і вирушає в село, щоб оселитися у старенькому батьківському
домі. Вона влаштовується працювати сільським листоношею і
знайомиться з місцевими мешканцями.

ПЕРШИЙ
06.55 Ви запитували
07.00, 08.00, 12.35, 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 «Т. Васильєва. У
мене янгольський
характер»
09.05 Пiдсумки тижня
09.45 Без цензури
10.10 Енергоблок
10.20 Т/с «Маруся.
Випробування»
12.45, 19.05, 21.25 Дiловий
свiт
13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.40, 19.45 Про життя
14.40 Вiкно в Америку

ІНТЕР
05.20 Т/с «Анна Герман»
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 «Метелики»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Метелики»
13.55 Судовi справи
14.50 Сiмейний суд
15.45 Чекай на мене
18.05 Т/с «Жiночий лiкар»
Доктор Роман
Широков, успішний лікар, залишає столицю і
переїжджає працювати у невеличке провінційне містечко. Офіційною причиною
переїзду лікаря
стало погіршення
здоров’я батька,
але що насправді
приховує Роман?

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.25, 21.35 Вiра. Надiя.
Любов

15.35, 04.15 Життя на
рiвних
Х/ф «Проданий смiх»
Свiт спорту
Агро-News
Останні
попередження
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
22.30 Книга.ua
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 Кiно в деталях
00.40 Вiд першої особи

16.00
18.45
18.55
19.25

20.00
20.30
22.25
00.10

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
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.15
22.20
23.30
23.50
00.15

Подробицi
Т/с «1943»
Т/с «Нiмець»
Т/с «Брестська
фортеця»
01.55 Подробицi
02.15
02.25 Х/ф «Цiна страху»
03.45
04.15 Д/ф «Афон.
Достукатися до небес» 05.05

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Х/ф «Красунчик»
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Грошi
ТСН
ТСН
Х/ф «Полiт
Фенiкса»
Х/ф «Стерво»
Х/ф «Помiж»
Грошi

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Факти тижня
07.35 Дiловi факти
07.40 Т/с «Диверсант.

СТБ
05.10 Чужi помилки. Робiн

05.50
07.25
09.00

Кiнець вiйни»

08.45 Факти. Ранок
09.15 Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Диверсант.
18.45
19.10
20.05
21.50

Кiнець вiйни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Винищувачi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Будні працівників
прокуратури
завжди важкі.
Справу невиправдано закрито, засуджений
невинний, і цьому є докази, і чи
не справжній
злочинець залишився на волі –
все це приводи
для проведення
прокурорської
перевірки.

23.00
00.50
01.55
03.25

Свобода слова
Надзвичайнi новини
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

09.55
11.00
12.55
16.00
18.00
18.20

Гуд з великої дороги
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Зiрковi парi
Зiркове життя.
Зiрковi розлучення
Один за всiх
Зваженi та щасливi-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси

21.00 Зiркове життя. Тi, хто
пiшов у 2012 роцi
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Привiт вiд Чарлi
Трубача»
02.40 Нiчний ефiр

22.00
22.25
23.25
00.20
01.15

НОВИЙ
04.45 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарлi»
05.55 Teen Time
06.00 Т/с «Свiтлофор»
06.45 Пiдйом
06.50 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Х/ф «Мiс

11.10
13.30
13.35
14.40
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.50
23.55
00.15
01.10
01.55
02.40
02.45

Конгенiальнiсть-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
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Ревiзор-2
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Веронiка Марс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Дорожнiй

НТН
05.55 Легенди карного

патруль 6»

розшуку

06.55 Х/ф «Добрi та поганi»
08.25, 03.20 Агенти впливу
09.00 Православнi святi
10.45 Т/с «Турецький
гамбiт»

14.45 Т/с «Даїшники»
18.30 Лохотрон
19.00, 23.30, 01.45, 04.25
19.30
21.30
22.30
00.00
02.15
05.00

Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI. Маямi-9»
Х/ф «Незаперечний2»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови

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, 19.10 Богиня шопiнгу
15.00, 20.10 Т/с «Любить,
не любить»
16.10 Т/с «Студенти»
17.10, 01.25 Досвiдос
18.10 Даєш, молодь!
21.00 Вiталька
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Дурнів+1
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни
02.15 Теорiя зради
03.05 До свiтанку

07.00, 17.00, 19.00,
03.30
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.50, 17.20, 21.50
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Повернення
додому»

15.35, 03.05 Щиросерде
зiзнання

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

20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

23.20 Х/ф «Космополiс»
01.20 Х/ф «Раптова
смерть»

04.25 Х/ф «Кохання, до
запитання»

ФУТБОЛ
08.20, 12.25 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
08.50, 14.55 Топ-матч
09.00, 15.10, 05.00 Futbol
Mundial
09.30, 16.00 Д/с
«Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
10.25 ЧУ. «Шахтар» –
«Металiст»
12.55 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – МЮ
16.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» – «Реал»
18.35, 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.
«Астон Вiлла» –
«Сандерленд»
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06:50 «ВАЛЕНТИН І ВАЛЕНТИНА»

23:05 «ДІВЧИНА З ТАТУ ДРАКОНА»

02:50 «ПАРШИВА ВІВЦЯ»

ICTV

ІНТЕР

ICTV

За мотивами п'єси Михайла
Рощина. Перша велика роль
Марини Зудіної у кіно. Кохання
вісімнадцятирічних... Тільки в
цьому віці почуття буває настільки свіжим, яскравим, романтичним і... дуже непростим.

Мікаель Блумквіст — журналіст,
який завжди законно добивається справедливості в найскандальніших справах, — несподівано терпить фіаско у своїй діяльності. Тепер він вимушений відбути термін у в`язниці.

У Джека, фахівця з систем безпеки, і в кар'єрі, і в особистому
житті все добре: він працює у
великому банку, у нього кохана
дружина. Але є людина, яка готова заради грошей зруйнувати
життя Джека.

Генрі Олдфілд панічно боїться
овець і тому проходить курс лікування. Він повертається на
ферму свого батька, щоб продати справу своєму старшому
братові Ангусу. А на фермі відбувається щось дуже страшне...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.00, 08.00, 12.35, 03.25

05.35, 20.30 Т/с «1943»

07.15
07.20
07.25
07.30
07.40
07.45
08.15

02:20 «ВОГНЯНА СТІНА»

НТН

Новини
Огляд преси
Ера будiвництва
Країна on-line
Гiсть студiї
Ера бiзнесу
Хочу все знати
Д/ф «С. Морозов.
Душа навстiж»

Новий 1943 рік.
Після поразки під
Сталінградом
німці готують реванш. На окуповану територію
висаджується радянський десант.
Але всі гинуть,
крім молодої дівчини-радистки
Каті. Її у лісі знаходить Муха і ховає у селі, де живе з Оленою. Для
конспірації вони
видають себе за
подружжя. Про
радистку дізнаються місцеві
підпільники.

09.05, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня

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

12.45, 18.45, 21.10 Дiловий
свiт
13.00 Ближче до народу
13.30 Вiра. Надiя. Любов
13.40 Останні
попередження
14.00, 19.45 Про життя

15.00, 18.20, 01.20, 02.10

`Новини

15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.25 Х/ф «Молода
гвардiя»

18.40 Свiт спорту
19.00, 01.40 Про головне
19.25, 04.15 Сiльрада
20.55 Офiцiйна хронiка
21.20 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25, 00.10 Т/с «Карусель»
02.25 ТелеАкадемiя
04.00 Життя на рiвних
04.30 Караоке для дорослих

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00 Новини
07.10, 07.35 Ранок з
08.10
08.35
09.10
11.10
12.20
13.20
15.10
16.10
18.05
20.00
22.25
00.15
01.50
02.20
04.00

«IНТЕРом»
Ранок з «IНТЕРом»
Ранок з «IНТЕРом»
Т/с «Повернення
Мухтара»
Слiдство вели...
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Т/с «Жiночий лiкар»
Подробицi
Т/с «Нiмець»
Т/с «Брестська
фортеця»
Подробицi
Х/ф «Вогняна стiна»
Д/ф «Чудеса»

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
23.20
23.30
01.30
04.40
04.50

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
Т/с «Бiблiя»
Х/ф «Квiти вiд Лiзи»
ТСН
Сiмейнi мелодрами-3

04.55
05.25
06.25
06.40
07.05
07.40
07.50
08.45
09.15
10.10
12.30
12.45
13.00
13.25
14.40
16.35
18.45
19.10
20.05
21.50
23.05

02.00
02.50
04.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Убивча сила»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Винищувачi»
Т/с «Убивча сила»
Факты. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Винищувачi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Дiвчина з
татуюванням
дракона»
Провокатор
Х/ф «Паршива вiвця»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.05 Чужi помилки. Робiн
05.45
07.20
08.55
09.50
10.50

Гуд з великої дороги
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Дiтиактори
Моя правда.
МайстерШеф. Бiй без
правил
Х/ф «Здрастуйте
вам!»
У бізнесмена
Олега – щаслива
родина: кохана
дружина Ганна і
дочка Ксюша, високе положення в
суспільстві. Але
одного разу Ганна знаходить у
кишені його піджака записку від
коханки! Вона
приголомшена,
адже все в їхньому житті було так
добре!

12.55
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.15
01.10
02.50

Зваженi та щасливi-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зiркове життя. Тi, хто
пiшов у 2012 роцi
Вiкна-Новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Веселi зiрки»
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
13.30
14.40
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.05
00.10
00.35
01.30
02.15
02.55

Teen Time
Т/с «АйКарлi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Воронiни»
М/с «Качинi
iсторiї»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Пiраньї
Т/с «Воронiни»
Т/с «Кухня-2»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка
Марс»
Т/с «Веронiка
Марс»
Зона ночi

НТН

УКРАЇНА

05.25 Х/ф «Дайте книгу

06.00, 05.40 Срiбний

скарг»
06.50 Х/ф «Валентин i
Валентина»

06.10 Т/с «Дорожнiй

08.30, 16.45, 19.00, 23.30,
01.45, 05.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Лохотрон
10.30 Т/с «Пороки та їхнi

апельсин
патруль-7»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Подiї

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

прихильники»
14.45, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00, 00.00 Х/ф «Честь
самурая»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-9»
02.15 Речовий доказ
03.20 Агенти впливу
05.35 Уроки тiтоньки Сови
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с «Операцiя

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

07.25 Топ-матч
07.30 ЧУ. «Ворскла» –

вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12.00 Т/с «Помста»
13.00, 19.10 Богиня шопiнгу
15.00, 20.10 Т/с «Любить,
не любить»
16.10 Т/с «Студенти»
17.10, 01.25 Досвiдос
18.10 Даєш, молодь!
21.00 Вiталька
22.20 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуни & дiдуни
02.15 Теорiя зради
03.05 До свiтанку

«Лялькар»
Щиросерде зiзнання
Критична точка
Т/с «Нерiвний шлюб»
Говорить Україна
Х/ф «Репортаж долi»
Т/с «Грiмм-2»
Х/ф «Космополiс»
Х/ф «Раптова
смерть»
ФУТБОЛ

15.20
16.00
18.00
19.20
23.25
01.15
02.00
04.00

«Таврiя»

09.30, 16.00 Д/с

«Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
10.25, 18.30 Європейський
weekend
13.10 Чемпiонат Англiї.
«Астон Вiлла» –
«Сандерленд»
15.10, 20.00 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
16.30 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – МЮ
20.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» – «Реал»
22.50 Чемпiонат Iталiї.
«Торiно» –
«Ювентус»
01.05 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» –
«Барселона»
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11:15 «КОЛИ НЕ ВИСТАЧАЄ КОХАННЯ»

09.05
09.15
09.25
11.00
12.00
13.00
14.10
18.20
18.35
19.45
20.50
21.00
21.20
22.15
22.50
23.10
00.45
01.20
01.35
02.25
03.25
04.50
05.40

18:10 «ОДИНАДЦЯТЬ ДРУЗІВ ОУШЕНА»

23:00 «ДІВЧИНА, ЯКА ГРАЛА З ВОГНЕМ»

УКРАЇНА

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Після бурхливої сварки Тамару
кидає її коханий Сергій. У момент відчаю молода жінка зустрічає свого колишнього коханого
— Ярослава. Ця зустріч стане
приводом для порятунку їхніх
колишніх почуттів...

Винахідник Тимофєєв сконструював машину часу, яка
з'єднала його квартиру з палатами государя Івана Грозного.
Туди-то і потрапляють пенсіонер
Іван Васильович Бунша і злодій
Жорж Милославський.

Аферист Денні кидає виклик
долі, складаючи зухвалий план:
за допомогою високих технологій обчистити три казино у ЛасВегасі, що належать магнату,
який зустрічається з колишньою
дружиною Денні...

Пізно ввечері у своїй квартирі
застрелені журналіст і його подруга — люди, які вивчали канали
постачання до Швеції секс-рабинь. Серед клієнтів гидкого
бізнесу помічені представники
владних структур...

ПЕРШИЙ
06.00 Православний

06.05
06.40
07.15

17:30 «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»

календар
Т/с «Управа»
Т/с «Управа»
Х/ф «Фронт без
флангiв»
Пiдсумки дня
Агро-News
Т/с «Маруся.
Випробування»
Урочистi заходи
Д/ф «Двi столицi»
Про життя
Концерт «Мелодiя
двох сердець»
`Новини
Концерт «Я люблю
тебе, Україно!»
Про життя
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Надвечiр'я
Свiтло
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Х/ф «Фронт без
флангiв»
Д/ф «Милiсть серця»
`Новини
Д/ф «Абрикоси
Анталiї»
ТелеАкадемiя
Х/ф «Молода
гвардiя»
Д/ф «Двi столицi»
Пiдсумки дня

ІНТЕР
05.30 Т/с «1943»
07.00 Т/с «Мамочки»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Мамочки»
12.00 Новини
12.10 Т/с «Холостяк»
16.05 Вечiрнiй квартал
18.05 Т/с «Жiночий лiкар»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «1943»
22.25 Т/с «Нiмець»
01.45 Подробицi
02.15 Х/ф «Шоу Трумана»
Труман – шоузірка, але навіть
не здогадується
про це. Він не
знає, що його місто насправді не
що інше, як гігантська студія,
побудована таємничим продюсером і режисером, які тут живуть і працюють.
Це голлівудські
актори, і навіть
вічно зла дружина Трумана – актриса за контрактом. Поступово
до нього приходить прозріння. І
Труман вирішує
використати це у
своїх цілях...

03.50 Д/ф «Воскресiння»

1+1
06.05, 19.30, 23.10 ТСН
06.15, 07.05 Секретнi
матерiали шоубiзнесу
08.10 Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»

10.05, 11.05, 12.05, 20.00
13.10
17.30
21.05
22.05
23.20

Т/с «Королева
бандитiв»
Х/ф «Квiти вiд Лiзи»
Х/ф «Iван
Васильович
змiнює професiю»
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Т/с «Бiблiя»
Наймасштабніша
екранізація біблійних сюжетів,
знята у дусі сучасних історичних серіалів з додаванням комп`ютерної графіки до живих сцен.
Історії про Ноїв
ковчег, вихід з
Єгипту під проводом Мойсея, народження,
смерть і воскресіння Ісуса.

01.10
02.45
03.30
04.15
05.00

Т/с «Бiблiя»
Т/с «Тонка межа»
Т/с «Тонка межа»
Т/с «Тонка межа»
Х/ф «Днi Надiї»

ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей
04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Т/с «Таксi»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
08.10 Несекретнi файли
09.10, 19.00 Надзвичайнi
новини
10.05, 16.35 Т/с «Убивча
сила»
12.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
13.25, 21.50 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14.35, 19.55 Т/с
«Винищувачi»
СРСР. У розпалі
Велика Вітчизняна війна. Молоді
льотчики Леонід і
Борис після прибуття у льотну
школу дізнаються, що вони зараховані у авіаційний полк і найближчим часом їх
відправлять на
фронт. Перше ж
бойове завдання
герої провалюють: Леонід, замість того щоб
прикривати
штурмовиків, ламає стрій.

18.45 Факти. Вечiр
23.00 Х/ф «Дiвчина, яка
грала з вогнем»

01.40 Кримiнальний облом
02.00 Х/ф «Дiвчина з
татуюванням
дракона»
04.25 Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.45 Чужi помилки.

НОВИЙ
05.50 Т/с «Полювання на

Пiдривник проти волi

06.25 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда

08.35

про зiрок
09.50 Зiркове життя. У
полонi власного
стилю
10.45 Зiркове життя.
Зiрковий епатаж

10.25
12.20

Якщо ви не впізнали їх на вулиці,
– вони можуть
накинутися на
вас з кулаками і
скалічити вам
життя. І вони
впевнені, що їм
все зійде з рук!
Тому що за кожним з них закріпився статус
«Зірка V».

14.15
16.10
18.10
20.00
22.25

Денні Оушен знову збирає свою
команду. Тільки
цього разу їхня
мета – казино
Віллі Бенкса, ділка, який кинув
Рубена на 25 мільйонів доларів.
Денні вирішує
розорити Бенкса,
одночасно зірвавши крупний
куш.

11.40 Кохана, ми вбиваємо
13.35
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.15
01.10
02.45

дiтей
Зваженi та щасливi-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зiркове життя.
Найскандальнiшi
розлучення – 2012
Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Формула
кохання»
Нiчний ефiр

монстрiв»
Т/с «Десяте
королiвство»
Т/с «Десяте
королiвство»
Т/с «Десяте
королiвство»
Т/с «Десяте
королiвство»
Т/с «Десяте
королiвство»
Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена»
Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»
Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»

01.05
02.00
02.45
03.25

Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Веронiка Марс»
Зона ночi

УКРАЇНА
07.10, 03.55 Х/ф «К-9.

НТН
06.00 Х/ф «На Вас чекає

07.20
10.45
13.05
15.00
23.00
00.45
01.50
03.25
05.00
05.30

Собача робота»

громадянка
Никанорова»
Х/ф «Хвилявбивця»
Х/ф «Зорро»
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Особистi
обставини»
Х/ф «Iуда»
Легенди карного
розшуку
Речовий
доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки
Сови
Правда життя

09.10 Т/с «Iнтерни»
11.15 Х/ф «Коли не
вистачає кохання»

13.00 Х/ф «Печалi-радостi
Надiї»

16.50, 19.20 Т/с «Вийшов
їжачок з туману»

21.30 Футбол. Лiга

23.50
01.40
03.10
05.30

ТЕТ
07.30, 08.25 М/с «Дашадослiдниця»
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, 00.20 Х/ф «Наречена
– втiкачка»
15.30 Т/с «Любить, не
любить»
16.30 Даєш, молодь!
17.00 Досвiдос
18.00 М/ф «Iсторiя
iграшок»
20.10 Т/с «Вiсiмдесятi»
21.00 Вiталька
22.20 Х/ф «Американський
пирiг»
02.25 До свiтанку

чемпiонiв УЄФА. 1/2
фiналу. «Барселона»
(Iспанiя) – «Баварiя»
(Нiмеччина)
Х/ф «Поцiлунки
пропащих янголiв»
Х/ф «Репортаж долi»
Щиросерде зiзнання
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ
07.30 ЧУ. «Говерла» –
«Арсенал»
09.30, 16.00 Д/с
«Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
10.25 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – МЮ
12.55 ЧУ. «Шахтар» –
«Металiст»
16.30 Чемпiонат Iталiї.
«Торiно» –
«Ювентус»
18.30 Топ-матч
18.40, 22.50 Один на один з
Гамулою
20.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» –
«Барселона»
23.45 Нiч Лiги чемпiонiв
00.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетико» – «Реал»

ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

15:30 «СМЕРТЕЛЬНА ЗБРОЯ»

ICTV

Поліцейський, який пройшов
пекло В'єтнаму, втрачає у автокатастрофі кохану дружину, а
разом з нею — й інтерес до
життя. Його напарником стає
батько трьох дітей. Вони розслідують самогубство порнозірки.

Ексцентрична комедія з викраденнями й погонями про доброго
і наївного Шурика, збирача кавказьких старовинних обрядів і
звичаїв, про його перше кохання
до дівчини, через яку він часто
опиняється у скрутних ситуаціях.

Ріггз чекає сина, а Роджер – онука. Обидва вже відчувають вік,
але їхні серця усе ще не можуть
без пригод. А тут китайська мафія налагодила виробництво
фальшивих грошей: це якраз те,
що треба для поліцейських.

Лісбет знаходиться під наглядом
у відділенні інтенсивної терапії.
Вона бореться за життя і не
тільки у фізичному сенсі: після
одужання їй доведеться постати
перед судом за звинуваченням
у трьох убивствах.

06.00 Православний

04.40
05.20
06.55
09.00
09.10
12.00
12.10

12.25
13.10
14.40
15.40
16.10
18.00
18.20
18.30
19.35
19.45
21.00
21.20
22.50
23.10
00.50
01.20
01.30
02.20
03.20
04.35
05.40

23:00 «ДІВЧИНА, ЯКА РУЙНУВАЛА ПОВІТРЯНІ ЗАМКИ»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

09.05
09.20

22:50 «СМЕРТЕЛЬНА ЗБРОЯ-4»
1+1

ПЕРШИЙ

06.05
06.40
07.05
07.10

17:40 «КАВКАЗЬКА ПОЛОНЯНКА»

НОВИЙ КАНАЛ

календар
Т/с «Управа»
Т/с «Управа»
Ера будiвництва
Х/ф «Фронт без
флангiв»
Пiдсумки дня
Т/с «Маруся.
Випробування»
Православна
енциклопедiя
Х/ф «Два бiйцi»
Про життя
Про головне
Концерт «Разом
спiваймо, друзi мої!»
Про головне
`Новини
Концерт «Я люблю
тебе, Україно!»
Останні
попередження
Про життя
Пiдсумки дня
Концерт «Крила мрiй
моїх»
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Х/ф «Фронт без
флангiв»
Д/ф «Коло радостi»
`Новини
Д/ф «Зроблено в
Голлiвудi»
ТелеАкадемiя
Х/ф «Молода
гвардiя»
Вiра. Надiя. Любов
Пiдсумки дня

14.00
16.10
18.05
20.00
20.30
22.25
02.05

Т/с «1943»
Вечiрнiй квартал
Т/с «Мамочки»
Новини
Т/с «Мамочки»
Новини
Т/с «Сiмейний
детектив»
Х/ф «Петрович»
Вечiрнiй квартал
Т/с «Жiночий лiкар»
Подробицi
Т/с «1943»
Т/с «Три днi
лейтенанта Кравцова»
Х/ф «Полiт
порушника»
Ось уже п’ять років йде війна у
В’єтнамі. Лейтенант Джейк
Грефтон служить
на борту авіаносця. Під час чергового завдання
гине напарник і
близький друг
Джейка. І тепер у
Грефтона з’явився новий член
команди – бомбардир Верджил
Коул. Разом з
відважним Коулом Джейк вирішує, всупереч
наказу начальства, здійснити
дуже небезпечну
місію, що вплине
на весь хід військових дій...

03.50 Д/ф «5 Євангелiїв»

1+1

ICTV

06.50 ТСН
07.25 Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу

08.30 Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу

09.35 Т/с «Тонка межа»
10.35 Т/с «Тонка межа»
11.35 Секретнi матерiали

05.00
05.15
06.20
07.05
08.05
09.00
10.00
12.20

шоу-бiзнесу
12.40 Т/с «Королева
бандитiв»
Поліна, красива і
чиста сільська
дівчина, чекає з
армії свого коханого Сергія. На
жаль, Сергій –
не єдиний, кому
потрібна Поліна:
хазяїн ринку, незаперечний авторитет Буров,
теж давно помітив красуню-сусідку.

13.40 Т/с «Королева
14.40
15.40
17.40
19.30
20.00
21.30
23.25
23.35
01.25
03.00
03.45
05.20

бандитiв»
Т/с «Королева
бандитiв»
Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
Х/ф «Кавказька
полонянка»
ТСН
Мiняю жiнку-7
Пекельна кухня-3
ТСН
Т/с «Бiблiя»
Т/с «Бiблiя»
Т/с «Тонка межа»
Х/ф «Скiльки важить
кохання»
Мiняю жiнку-7

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Максимум в Українi
Надзвичайнi новини
Т/с «Убивча сила»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

05.50 Чужi помилки.

Менти, герої «Вулиці розбитих
ліхтарів», працюють у 85-му відділку санкт-петербурзької міліції. У них не модельна зовнішність, вони
скромно одягнені
і їздять на метро,
а свої розслідування проводять
в обшарпаних кабінетах без
комп’ютерів і євроремонту. Свої
– кажуть про таких.

11.50

13.25 Т/с «Прокурорська
14.35
16.30
18.45
19.00
19.55
21.50
23.00
01.50
02.15
04.20

НОВИЙ

перевiрка»
Т/с «Винищувачi»
Т/с «Убивча сила»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Винищувачi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Дiвчина, яка
руйнувала повiтрянi
замки»
Несекретнi файли
Х/ф «Дiвчина, яка
грала з вогнем»
Про-Ziкаве.ua

06.35
08.25
09.55
10.55

Полювання на вiдьом
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Зiркова прислуга
Зiркове життя.
Зiрковий бiзнес
Х/ф «Вагiтний»
Це історія про чоловіка, який, почувши, що думка
матеріальна, вирішив загадати
бажання. Але не
врахував однієї
важливої деталі:
бажання треба
загадувати правильно. Побачивши падаючу зірку, він промовив:
«Хочу дитину»...

13.35
16.00
18.00
18.20
20.05
21.05
22.00
22.25
00.15
01.10

02.25

Зваженi та щасливi-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Зiркове життя.
Оголенi та знедоленi
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннiм вхiд
заборонено!»
Нiчний ефiр

05.35 Т/с «Полювання на
08.35
10.25
13.05
15.30
18.00

монстрiв»
Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена»
Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»
Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»
Х/ф «Смертельна
зброя»
Х/ф «Смертельна
зброя-2»

Продовження
фільму «Смертельна зброя».
Двоє суперагентів борються з
ділком наркомафії зі статусом
іноземного дипломата і охороняють бухгалтера, який володіє
важливими відомостями про фінансові операції
мафії.

20.15 Х/ф «Смертельна
зброя-3»

22.50 Х/ф «Смертельна
01.15
02.15
03.00
03.40

зброя-4»
Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Веронiка Марс»
Зона ночi

НТН

УКРАЇНА

06.00 Х/ф «Iуда»
07.35 Т/с «Особистi

07.00, 19.00, 03.55 Подiї
07.10 Х/ф «Вiлла розбрату,

15.40
23.00
00.40
01.40
03.10
04.40
05.00
ТЕТ

обставини»
Т/с «Вiйськовий
госпiталь»
Х/ф «Марiя, мати
Iсуса»
Легенди карного
розшуку
Речовий
доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки
Сови
Правда життя

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

або Танок сонячного
затемнення»
08.45 Т/с «Iнтерни»
09.45 Т/с «Вийшов їжачок з
туману»
14.00, 02.30 Х/ф «Остання
справа Казанови»
15.45, 19.20 Т/с
«Шкереберть»
20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»
21.55 Футбол. Лiга Івропи
УЄФА. 1/2 фiналу.
«Челсi» (Англiя) –
«Базель» (Швейцарiя)
00.00 Т/с «Грiмм-2»
00.50 Х/ф «Поцiлунки
пропащих янголiв»
04.15 Х/ф «Коли не
вистачає кохання»
ФУТБОЛ

07.30 ЧУ. «Чорноморець» –
«Iллiчiвець»

09.30, 23.10 Д/с

«Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
10.30 Чемпiонат Iспанiї.
з привидами»
«Атлетико» – «Реал»
12.00 Т/с «Помста»
12.35 Чемпiонат Iспанiї.
13.00, 00.10 Х/ф «Роман iз
«Атлетик» –
каменем»
«Барселона»
15.20, 20.10 Т/с
14.35 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
«Вiсiмдесятi»
16.00, 18.55, 21.25 Футбол
16.20 Даєш, молодь!
live
17.00 Досвiдос
18.00 М/ф «Iсторiя iграшок- 16.55 ЧУ. Перша лiга.
«Олександрiя» –
2»
«Буковина»
21.00 Вiталька
19.25 ЧУ. Перша лiга.
22.20 Х/ф «Не погрожуй
«Севастополь» –
Пiвденному централу,
«Сталь»
попиваючи сiк у
22.00 Чемпiонат Iталiї.
чорному кварталi»
Огляд туру
00.00 Шлях до Амстердама
02.05 До свiтанку
вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить

10
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13:45 «ЯК ЖЕ БУТИ СЕРЦЮ»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Василь Кузякін вирішив з'їздити відпочити на південь і зустрів
там Раїсу Захарівну. Повертатися в свій будинок не захотів, пішов жити до нової дружини, але
додому все-таки тягнуло — все
своє, рідне ...

Нео не може звільнитися від
поганих снів про майбутнє своєї
коханої Трініті. Тим часом
си туація стає загрозливою:
250 тисяч машин бурять свердловини у пошуках Зіона — останнього оплоту і надії людства.

У майбутньому панує суворий
режим. За допомогою препарату
«проціум» там придушуються
емоції людей. Агент вищого
рангу Джон Престон веде полювання на непокірних. Але одного
разу сам стає злочинцем.

календар

12.45
14.20
15.10
16.30
16.50
18.20
18.40
21.00
21.15
22.55
23.10
00.35
01.20
01.35
02.30
03.30
04.50
05.40

23:00 «ЕКВІЛІБРІУМ»

УКРАЇНА

06.05 Т/с «Управа»
06.40 Т/с «Управа»
07.10 Х/ф «Фронт за лiнiєю

12.20

20:20 «МАТРИЦЯ-2. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»

Самостійне життя Ані починалося так само, як і у більшості її
ровесниць. Закінчивши училище, дівчина намагається вступити до столичного вишу. Але
провалює іспити. Смуга невезіння переслідує її.

ПЕРШИЙ
06.00 Православний

09.05
09.20

17:05 «КОХАННЯ І ГОЛУБИ»

фронту»
Пiдсумки дня
Т/с «Маруся.
Випробування»
Останні
попередження
Х/ф «Чекай на мене»
Театральнi сезони
Х/ф «Повiтряний
вiзник»
Про головне
Концерт
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
`Новини
Х/ф «На вiдстанi
душi»
Пiдсумки дня
Концерт «Єдностi
дай, Боже, нам усiм»
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту»
Д/ф «Тi, якi бачать
серцем»
`Новини
Нащадки
ТелеАкадемiя
Нацiональна
двадцятка
Надвечiр'я
Пiдсумки дня

ІНТЕР
04.45 Вечiрнiй квартал
06.15 Т/с «Мамочки»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Мамочки»
12.00 Новини
12.10 Т/с «Нелюба»
Аня, перспективна студентка столичного медичного вишу, змушена покинути
навчання і повернутися додому,
щоб подбати про
свою сім’ю: батька-п`яницю та
маленького брата Ваню. Героїня
не підозрювала,
що вдома її чекають серйозні зміни. З приїздом
дівчини у місті
спливають чутки
про колишній роман її покійної
матері з головним лікарем місцевої клініки Сергієм. Це змушує
дівчину зробити
братові тест ДНК.

16.15
18.05
20.00
20.30
22.25
02.05
02.35
04.05

Т/с «Анюта»
Т/с «Жiночий лiкар»
Подробицi
Т/с «1943»
Т/с «Холостяк»
Подробицi
Х/ф «Не вкради»
Д/ф «Великдень»

1+1
06.30, 19.30, 04.45 ТСН
07.05, 08.10 Секретнi
матерiали шоубiзнесу
09.15, 10.15 Т/с «Тонка
межа»
11.15 Х/ф «Днi Надiї»
Надію виганяє з
дому чоловік, з
яким вона прожила разом 20
років. За порадою Надя вирушає до сестри.
Марго – повна
протилежність
Наді. Вона дає
сестрі пораду:
якомога швидше
знайти нового
чоловіка. При
цьому вона вважає, що його слід
шукати на цвинтарі, оскільки
нормальний неодружений чоловік після 40 років
може бути тільки
вдівцем. Перша
ж прогулянка
цвинтарем поставила Надю
перед вибором...

13.10 Пекельна кухня-3
15.20 Х/ф «Кавказька
полонянка»

17.05 Х/ф «Кохання i
голуби»
20.00 Вечiрнiй Київ
21.50 Х/ф «Некерований»
23.50, 01.40, 03.15 Т/с
«Бiблiя»

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей
05.05 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Т/с «Таксi»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
08.10 Стоп-10
09.05 Надзвичайнi новини
10.00 Т/с «Убивча сила»
12.25 Т/с «Вулицi розбитих

СТБ
05.55 Чужi помилки.
Розплата за
благодiйнiсть
06.40 Х/ф «Коханий за
наймом»

лiхтарiв»
перевiрка»
14.40 Т/с «Винищувачi»
16.35 Т/с «Убивча сила»

18.45
19.00
19.55
21.50

Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Винищувачi»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Еквiлiбрiум»
Провокатор
Х/ф «Дiвчина, яка
руйнувала повiтрянi
замки»
Про-Ziкаве.ua

23.00
01.05
01.55
04.20

зброя»

23.05

нареченого...

роман»

18.00 Вiкна-Новини
18.10 Х/ф «Службовий
роман»
Холостяк-3
Вiкна-Новини
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
01.00 Х/ф «Вагiтний»
02.30 Нiчний ефiр

20.00
22.00
22.35
00.05

зброя-3»
Х/ф «Смертельна
зброя-4»
Х/ф «Матриця»
Х/ф «Матриця-2.
Перезавантаження»
Х/ф «Матриця-3.
Революцiя»
Єдиній надії людства, обраному
Нео, доведеться
виконати свою
місію. Відважного героя чекає
подорож туди,
куди не ступала
нога людини, – у
саме серце Міста

08.40 Х/ф «Надiйний засiб»
16.40 Х/ф «Службовий

Машин.

01.30
02.30
03.15
03.55

08.30 Т/с «Вiйськовий
госпiталь»

«Слiд»

15.30 Х/ф «Створення

10.00 Т/с «Шкереберть»
13.45 Х/ф «А як же серцю
бути»

19.00 Т/с «Росiйський

18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.55 Говорить

хрест»

зброя-2»

12.20 Х/ф «Смертельна

17.40
20.20

апельсин

07.00, 19.00, 03.35 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 15.50, 21.50 Т/с

свiту»

10.05 Х/ф «Смертельна

15.00

УКРАЇНА
06.00, 05.45 Срiбний

НТН
05.30 Х/ф «Сашка»
06.55 Х/ф «Марiя, мати
Iсуса»

монстрiв»

06.25 Т/с «Тру Джексон»
08.00 Х/ф «Смертельна

Ніна збирається
заміж, але, повернувшись з
відпочинку, з`ясовує, що її квартира пограбована, а наречений
зник. Доленосне
рішення у цій ситуації допомагає
знайти подруга
Валентина, яка
пропонує найняти на один вечір
актора на роль

13.30 Т/с «Прокурорська

Головні герої –
співробітники міліції, служба яких
пов’язана з розкриттям як побутових злочинів,
так і боротьбою з
організованою
злочинністю.
Працюючи за копійчану зарплату
і ризикуючи життям, герої виконують свій
обов’язок!

НОВИЙ
05.15 Служба розшуку дiтей
05.20 Т/с «Полювання на

Т/с «Таємне коло»
Т/с «Веронiка Марс»
Т/с «Веронiка Марс»
Зона ночi

23.00 Х/ф «Марiя
00.50
01.55
03.55
05.55

Україна

Магдалина»
Легенди карного
розшуку
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
07.30, 08.25 М/с «Дашадослiдниця»
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, 00.30 Х/ф «Перлина
Нiлу»
15.20, 20.10 Т/с
«Вiсiмдесятi»
16.20 Даєш, молодь!
16.55 Досвiдос
17.55 М/ф «Iсторiя
iграшок-3»
21.00 Вiталька
22.20 Х/ф «Автостопом по
галактицi»
02.25 До свiтанку

20.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

23.25 Т/с «Мент у законi-3»
02.50 Ласкаво просимо
04.30 Х/ф «Вiлла розбрату,
або Танок сонячного
затемнення»

ФУТБОЛ
07.30 ЧУ. «Шахтар» –
«Металiст»
09.30 Д/с «Найвидатнiшi
футбольнi тренери»
10.25 Один на один з
Гамулою
11.25 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
12.00, 23.30 Конкурс
коментаторiв
12.30, 13.05, 15.25, 17.55,
20.25 Футбол live
13.25 ЧУ. «Таврiя» –
«Чорноморець»
15.55 ЧУ. «Говерла» –
«Карпати»
18.25 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Волинь»
21.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (М) –
«Шальке»
00.20 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру

СУБОТА, 4 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

17:50 «ВАСАБІ»

20:55 «ТАКСІ»

УКРАЇНА

УКРАЇНА

Паризькому поліцейському
Юберу стало відомо, що у Токіо
померла його кохана. Прилетівши на похорон, він дізнається,
що у них є дочка Юмі, за якою
полюють мафіозі. Новоспечений
татусь стає на її захист...

Даніель схиблений на швидкій
їзді. Як ураган проноситься він
звивистими вулицями Марселя,
лякаючи пасажирів і перехожих.
Поліцейський Емільєн змушує
його допомогти у затриманні
банди грабіжників...

На великого бізнесмена Станіслава Вільного здійснюється замах. Він залишається живим,
його підбирає жінка — Люська.
Станіслав сам хоче розібратися
з тим, що сталося, і знайти замовника.

Друга світова війна. Німецький
корабель захоплює баржу, на
якій перевозять вугілля двоє
росіян. Кочегара Анатолія фашисти підривають разом з баржею.
1976. На острові у морі знайшов
притулок Анатолій, який вцілів.

ІНТЕР

06.00 Православний

05.00 Х/ф «Пiп»
07.05 Т/с «Три днi

06.20
07.45
08.05
08.20
09.05
09.20
09.35
10.15
12.45
13.50
15.55
17.50
18.35
20.50
20.55
21.00
21.15
21.50
22.00
22.45
22.55

00:00 «ОСТРІВ»

ICTV

ПЕРШИЙ

06.10

22:15 «НА ВСЕ ЖИТТЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

календар
Д/ф «Три рiзьбленi
iкони»
Фiльм-концерт
«С. Захаров. Дякую
тобi!»
Присвяти себе
футболу!
Олiмпiйський виклик
Панянка i кулiнар
Життя на рiвних
Армiя
Конкуренти Злати
Огнєвич
Х/ф «Проданий смiх»
В гостях у Д. Гордона
Концерт Т. Повалiй
«Україна. Голос.
Душа»
ЧУ. «Iллiчiвець»
(Марiуполь) –
«Шахтар» (Донецьк)
Золотий гусак
М. Мозговий,
майстер-клас
«Жити...»
Лото «Мегалот»
Служба розшуку дiтей
Пiдсумки дня
Без цензури
Кабмiн: подiя тижня
Українська пiсня
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Великоднi
богослужiння

1+1

06.00 Ремонт +
06.10 Х/ф «Скiльки важить

лейтенанта Кравцова»
кохання»
10.55 Х/ф «Петрович»
08.00 Свiтське життя
Галина живе у
09.00 Квартирна лотерея
селі й працює
«Хто там?»
бригадиром на
10.15 М/с «Енгрi бердс»
місцевому тарно- 10.20 М/с «Чiп i Дейл»
му заводі. За кру10.45 М/с «Чiп i Дейл»
ту вдачу і любов
11.05 Свiт навиворiт-4.
до чоловічих реВ'єтнам
чей сільські називають її Петрови- 12.05 Тачки
12.35 Великi перегони
чем. Але виявляється, під маскою 14.40 Х/ф «Крихiтка з
грубуватого ПеБеверлi-Хiллз-3. Вiва
тровича ховаєтьла фьєста»
ся вродлива й
16.35 Вечiрнiй Київ
ніжна жінка.
18.30 Розсмiши комiка-3
13.00 Сходження
19.30 ТСН
Благодатного вогню. 20.00 Великi перегони
Трансляцiя з
22.10 Х/ф «Iскри з очей»
Єрусалима
Бонду стає відо15.00 Iнтерв'ю з Патрiархом
мо про секретну
Московським i всея
директиву новоРусi Кирилом
го начальника
15.20 Д/ф «Сильнiша за
КДБ щодо операсмерть. Молитва»
ції «Смерть шпи16.15 Т/с «У саду чи в
гунам». Її задумано з метою ліквігородi»
дації агентів за20.00 Подробицi
хідних спец20.30 Х/ф «Нiч довжиною у
служб. Але не тажиття»
кий Бонд, щоб
22.30 Великий бокс.
допустити проВ. Кличко –
вал колег...
Ф. П'янета
01.00 Т/с «Бiблiя»
01.30 Великодні
02.35 Т/с «Бiблiя»
богослужiння
04.10 Iнтерв'ю з Патрiархом 04.05 Свiт навиворiт-4.
В'єтнам
Московським i всея
Русi Кирилом
04.50 ТСН

ICTV

05.15
05.35
06.40
08.40
09.45
10.25
11.15
11.40
12.20
14.00

СТБ
Факти
Свiтанок
Х/ф «Еквiлiбрiум»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Дивитися всiм!
Т/с «Винищувачi»
Х/ф «Бермудський
трикутник»
Щаслива сім’я –
Джон, Грейс і
двоє дітей, Енні і
Сем, – вирушили
на яхті в захоплюючу подорож
Карибським морем. Ніщо не віщувало біди. І
раптом – сонячне
затемнення. А
потім налетіла
страшна буря...

15.50 Х/ф «Викрадачi
картин»
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Кiлери»
Т/с «Таксi»
Х/ф «Дiвчина моїх
жахiть»
00.55 Х/ф «Рок-н-рольник»
02.50 Х/ф «Великдень
Волтона»
04.20 Великодня поезiя

17.45
18.45
19.00
20.55
22.45

НОВИЙ

04.50 Нашi улюбленi
мультфiльми
05.45 Х/ф «В моїй смертi
прошу звинувачувати
Клаву К.»
Він покохав її з
першого погляду. До п’ятнадцяти років він, переможець математичних олімпіад, набрид їй, і
вона покохала
дуже посереднього ботаніка.
Хлопець не зміг
примиритися зі
зрадою. Але Туся, закохана в героя, не дозволила йому померти.

06.55
07.50
08.50
10.50
14.35

Караоке на Майданi
Їмо вдома
Хата на тата
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
15.45 Х/ф «Службовий
роман»
19.00, 22.20 Україна має
талант!-5
21.15 Моя правда
МайстерШеф. Без
вини винна
22.45 Х/ф «Дозволь тебе
поцiлувати»
00.35 Детектор брехнi-3
01.35 Нiчний ефiр

04.55
06.45
07.40
10.00
12.00
13.40
14.00
14.40
15.15
17.50
19.45
22.00
00.00

Т/с «Тру Джексон»
Парад рад
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi
пельменi
Люди ХЕ
Нереальна
iсторiя
Файна Юкрайна
Т/с «Щасливi
разом»
Х/ф «Васабi»
Х/ф «Таксi-4»
Хто зверху?-2
Х/ф «Заплати
iншому»
У голові у хлопчика визріває план,
як заразити планету добром.
Вундеркінд створює піраміду: за
його задумом,
кожна людина,
яка отримала допомогу, повинна
негайно допомогти трьом іншим...

02.20 Т/с «Веронiка
Марс»

03.00 Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.10 Х/ф «Марiя
07.45
11.15
15.00
22.30
00.25
01.25
03.00
04.30
05.15
ТЕТ
08.00
08.35
09.00
09.40

Магдалина»
Х/ф «Створення
свiту»
Т/с «Росiйський
хрест»
Т/с «Батюшка»
Х/ф «Святе
сiмейство»
Легенди карного
розшуку
Речовий
доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки
Сови
Правда життя

Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.05 М/с «Фiксики»
11.20, 00.00 Мюзикл «За
двома зайцями»
13.45 Х/ф «Навколо свiту за
80 днiв»
16.30 Т/с «Вiсiмдесятi»
18.00 М/ф «Рапунцель.
Запутана iсторiя»
20.00 Х/ф «Бiлоснiжка.
Помста гномiв»
22.05 Х/ф «Без вiдчуттiв»
01.55 До свiтанку

06.00, 05.40 Срiбний
апельсин

07.00, 19.00, 03.50 Подiї
07.10 Х/ф «К-911»
09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на
селi-2

12.00, 04.10 Х/ф «А як же
серцю бути-2»

14.00 Х/ф «Полуничний
рай»

18.00, 19.20 Т/с «Яблуневий
спас»

22.15 Х/ф «На все життя»
00.00 Х/ф «Острiв»
02.10 Х/ф «А як же серцю
бути»
ФУТБОЛ

08.30 Сеск Фабрегас.
«Футбол» презентує

09.30 Конкурс коментаторiв
10.25 ЧУ. «Говерла» –
«Карпати»

12.30, 13.05, 15.25, 17.55
Футбол live

13.25 ЧУ. «Металург» (З) –
«Ворскла»

15.55 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Шахтар»

18.55 Чемпiонат Iталiї.
«К'єво» – «Кальярi»

20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» –
«Вальядолiд»
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Депортиво» –
«Атлетико»
01.15 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Шахтар»

qrjlprfpoojl
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15:50 «НОЇВ КОВЧЕГ»

13.00
13.55
14.50
15.45
16.50
17.40

19.45
21.00
21.45
22.10
22.55
23.10
23.35
23.55
01.20
02.00
02.10
02.45
03.25
04.40

20:45 «ЕЙС ВЕНТУРА-2»

23:00 «НІКІТА»

НТН

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Чудова екранізація біблійної
легенди про Ноя і його величезний ковчег у 44 лікті, про
подорож на ковчезі разом з
тваринами і успішне завершення мандрівки біля гори
Арарат.

Якщо ваш вихованець потрапив
у біду, зверніться до Ейса Вентура. Він знайде будь-кого! Кумедний спритник, який не знає перешкод, всюдисущий і непередбачуваний Ейс готовий для
братів наших менших на все!

Ейс — він і в Африці Ейс. Він не
боїться вступити у сутичку з
алігатором, сурмить, як слон, і,
звичайно ж, виробляє різні фокуси. Цього разу він збирається
врятувати тварину, яку терпіти
не може, — кажана.

Нікіта — ім'я дівчини, засудженої
за вбивство до 30 років в'язниці. Її агресивний і незалежний
характер наштовхує слідчого на
думку направити підсудну на
спецкурси з підготовки агентів
секретних служб.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.50 Д/ф «Милосердя не

08.00

19:00 «ЕЙС ВЕНТУРА»

має меж»
Великоднi
богослужiння
Великдень
Крок до зiрок
Маю честь
запросити
Шеф-кухар країни
Караоке для
дорослих
Концерт
М. Поплавського
«Мамо, рiдна i
кохана»
Концерт «Святкова
Великодня»
Пiдсумки
тижня
Точка зору
Фольк-music
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера здоров'я
Олiмпiйський
виклик
Дружина
Пiдсумки тижня
Кабмiн: подiя тижня
Караоке для
дорослих
Фольк-music
Х/ф «Два бiйцi»
Х/ф «Повiтряний
вiзник»

ІНТЕР
04.40 Т/с «1943»
06.35 Великий бокс.

09.30
10.05
11.05
12.00
14.50

В. Кличко –
Ф. П'янета
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка
Д/ф «Великдень»
Т/с «Сiмейний
детектив»
Т/с «Анна Герман»
Серіал. Історія
про співачку, яка
на піку своєї слави потрапила в
автокатастрофу і
виявилася прикутою до лікарняного ліжка. 12
днів зірка Анна
Герман не приходила до тями. У ті
дні їй довелося
знову пережити
трагічні події свого дитинства –
арешт батька,
звинуваченого у
шпигунстві, поневіряння їхньої
осиротілої сім’ї
Середньою Азією, смерть маленького брата,
війну і втечу до
Польщі.

20.00
20.30
22.30
01.25
01.55
02.35
03.30

Подробицi
Х/ф «Пiзні кохання»
Т/с «Нелюба»
Подробицi
Т/с «Нелюба»
Д/ф «Великдень»
Т/с «Анна Герман»

1+1
06.00
07.50
08.10
09.00

10.10
10.35
11.00
12.00
12.30
14.55
19.30
20.00
22.30
23.30
00.30

Х/ф «Iскри з очей»
Марiччин кiнозал
Ремонт +
Лотерея «ЛотоЗабава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Недiля з Кварталом
Смакуємо
Голос країни-3
Х/ф «Next.
Наступний»
ТСН
Голос країни-3
Свiтське життя
Що? Де? Коли?
Зiрковi вiйни
Х/ф «Соломія»
За часів правління імператора Тіберія жив пророк
Іоанн Хреститель, який у своїх
проповідях виступав проти царя Ірода і його
дружини. Царське подружжя задумує вбити пророка, але Ірод
боїться заподіяти
Іоанну Хрестителю шкоду через
його пророцтва.
Тут з’являється
вродлива принцеса Соломія,
падчерка Ірода.

02.30 Х/ф «Коли зацвiте
багульник»
05.30 ТСН

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

07.55
08.35
09.05
10.25
11.30
12.00
13.15
15.10
16.55
18.45
19.00
20.45
22.35
00.00

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Мульт особистостi
Х/ф «Викрадачi
картин»
Х/ф «Кiлери»
Т/с «Таксi»
Факти. Вечiр
Х/ф «Ейс Вентура.
Розшук домашнiх
тварин»
Х/ф «Ейс Вентура.
Коли природа кличе»
Т/с «Таксi»
Х/ф «Дiвчина моїх
жахiть»

Історія про хлопця, який переживав постійні невдачі на любовному фронті, а в
результаті одружився з ідеальною, начебто,
дівчиною, яка
тільки під час медового місяця
відкрила своє
справжнє обличчя – психопатки,
екстремалки і
примхливої стерви...

СТБ
05.30 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.25 Х/ф «Недiльний
тато»
Всього раз на
тиждень, у неділю, шестирічний
Альоша бачить
свого тата. Вже
півроку його
батьки Діма і Маша розлучені. І
ось у цей татів
день Альошка
весь час придумує різні хитрощі, щоб мама і
тато знову були
разом...

НОВИЙ
05.40 Т/с «Тру Джексон»
06.50 Парад рад
07.45 Церква Христова
08.00 Х/ф «Уривки»
09.45 М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»

10.00 М/ф «Скубi Ду i
11.45
13.10
15.10
16.35
18.35
20.45

Леон-кілер стає
мимовільним
свідком убивства
сусідів. Живою
залишається
тільки 12-річна
дівчинка, яку герой зі співчуття
рятує від вірної
загибелі, порушивши таким чином неписані
правила своєї

07.55 Їмо вдома
08.55 Кулiнарна
династiя

10.50 Караоке на Майданi
11.50 Зiркове життя.
13.50
14.50
15.45
19.00
20.00

02.05 Х/ф «Рок-н-рольник»
03.50 Х/ф «Великдень

23.50

Волтона»
05.20 Про-Ziкаве.ua

01.45

Тi, хто пiшов у
2012
Зiркове життя.
Найскандальнiшi
розлучення – 2012
Зiркове життя.
Оголенi та
знедоленi
Україна має
талант!-5
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Дитячий
будинок»
Х/ф «Коханий за
наймом»
Нiчний ефiр

легенда про вампiра»
Педан-Притула Шоу
Хто зверху?-2
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Васабi»
Х/ф «Таксi-4»
Х/ф «Леон-кiлер»

професії...

23.00
01.00
02.35
02.40
03.10

Х/ф «Нiкiта»
Т/с «Веронiка Марс»
Зона ночi
Тб про ТБ
Зона ночi

НТН
05.50 Х/ф «Святе
сiмейство»

07.30 Православнi святi
14.00 Х/ф «Апостол
Фома»

15.50 Х/ф «Ноїв ковчег»
19.00 Т/с «Даїшники»
23.00 Д/с «Таємницi
23.30
01.30
02.00
03.30
05.00
05.30
ТЕТ
06.00
07.15
07.40
08.00
08.35
09.00
09.40

кримiнального
свiту»
Х/ф «Дiд»
Легенди карного
розшуку
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки
Сови
Правда життя

Єралаш
М/с «Iндiйськi байки»
Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.05 М/с «Фiксики»
11.20, 22.10 Мюзикл
«Попелюшка»
13.40 Х/ф «Бiлоснiжка.
Помста гномiв»
15.45 Т/с «Вiсiмдесятi»
17.15 У ТЕТа в Iнтернетi
17.55 Х/ф «Один вдома»
20.00 Х/ф «Алiса у
Дивосвiтi»
00.30 Х/ф «Троцький»
02.35 До свiтанку

УКРАЇНА
06.00, 05.55 Срiбний
апельсин
Подiї
Найрозумнiший
Ласкаво просимо
Герої екранiв
Т/с «Дорожнiй
патруль-7»
14.00 Х/ф «Карусель»
16.00, 20.00 Т/с «Кохання
Надiї»
19.00, 03.45 Подiї тижня
21.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Великий футбол
00.30 Т/с «Ментiвськi вiйни3»
04.30 Х/ф «На все життя»

06.50
07.10
09.00
10.00
11.00

ФУТБОЛ
10.20 Д/ф «Розношений
голос». М. Озеров
10.55, 15.10, 00.15
Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
11.30 Один на один з
Гамулою
12.25 Конкурс коментаторiв
12.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» –
«Осасуна»
15.00 Топ-матч
15.55 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» –
«Палермо»
18.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Гамбург» –
«Вольфсбург»
20.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» –
«Еспаньол»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Бетис»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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Колектив ВПС ЗхРУ вітає з Днем народження
першого заступника начальника центру
з організації навчального процесу
Кінологічного навчального центру
полковника БЕЗВОЛЕНКА Володимира
Петровича! Сердечно бажаємо Вам міцного
здоров’я, невичерпної енергії та наснаги,
родинного затишку, благополуччя і добра!
Нехай кожен Ваш день буде наповнений
корисними справами й теплом людських
стосунків, а мрії втілюються в життя та
приносять бажану радість і задоволення!

підполковників запасу – КРАВЧЕНКА
Аркадія Родіоновича, СЕГЛЯНІКА Михайла
Михайловича, НАУМЦЕВА Володимира
Аркадійовича, НИЖНИКА Олександра
Володимировича; майора запасу ЖМИХОВА
Андрія Геннадійовича; старших прапорщиків
запасу – КУЗЬМІЦЬКОГО Василя Івановича,
ВЕРБИЦЬКОГО Миколу Андрійовича,
ЛАТЮКА Андрія Валерійовича і вдову
прикордонника ЗАЗІМКО Надію Василівну!
Бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою,
наснаги та родинного благополуччя!

Персонал відділу прикордонної служби
«Висоцьк» Луцького прикордонного загону
щиро вітає з Днем народження першого
заступника начальника відділу капітана
АНТОНЮКА Олександра Миколайовича
та старшого інспектора прикордонної
служби лейтенанта ЯБЛОНСЬКОГО Павла
Михайловича! Бажаємо іменинникам міцного
здоров’я, людського щастя та добра. Хай
здійсняться всі надії, а серця нехай зігріває
палке кохання, і Бог щоденно Вас оберігає!

Батько, мама, брат, рідні та близькі вітають з
30-річчям капітан-лейтенанта ТУРА Андрія
Володимировича з Севастопольського
загону Морської охорони! Бажаємо міцного
здоров'я, успіхів у житті та службі!

Рада та актив ветеранської організації
Одеського ПЗ щиро та сердечно вітають
іменинників квітня: полковника запасу
МАЛЮГУ Володимира Вікторовича,

Група ветеранів Одеського ПЗ щиро та
сердечно вітає ветерана Одеського та
Ізмаїльського загонів – голову ветеранської
організації Ізмаїльського прикордонного
загону майора запасу ЗИМЕНКА Анатолія
Осиповича з 70-річним ювілеєм! Бажаємо
щоб повсякденними супутниками на Вашому
ветеранському шляху стали творча наснага,
душевна щедрість і мудре слово! Хай
здійснюються всі Ваші мрії та сподівання!

НАША СПАДЩИНА

Козаки у Відні
Троє мужніх озброєних вусанів з
незвичними зачісками застигли в бронзі
в одному з парків Відня. Це у столиці
Австрії відкрили пам’ятник українським
козакам, які брали участь у обороні міста
330 років тому.

РЕЙТИНГ

Що їсти весною
Експерти склали рейтинг найбільш корисних весною продуктів, які
допоможуть організму поліпшити тонус, покращити стан шкіри,
зміцнити імунітет, а також підняти настрій.
Світлана ДЕЙ×УК

нашою спільною історією і
бережемо традиції дружби,
що склалася між нашими
народами. Мені особливо
приємно бути тут сьогодні
разом із бургомістром Від
ня, за особистого сприяння
якого вдалося встановити
цей пам’ятний монумент».
«Це місце стало на
ріжним каменем нашого
спільного минулого. Ми
пам’ятаємо і шануємо його,
але водночас орієнтуємося
на майбутнє. Пере
конаний: у Києва та
Відня є чудові пер
спективи спіль
ного розвитку
та взаємови
гідної
спів
праці», – на
голосив Міхаель
ХОЙПЛÜ. n

Перше місце в цьому списку належить
кучерявій капусті. Кожен листок цього
овочу містить велику кількість марганцю,
а також дві добові норми вітамінів К, С і
А. Кучерява капуста, як і її родичі хресто
цвіті, вважається добрим помічником у
боротьбі з онкозахворюваннями.
У ній повнісінько клітковини
та антиоксидантів, а вітамін К
важливий для процесів згор
тання крові та зростан
ня клітин. Кучерява
капуста добре сма
кує в супах і сала
тах, «товаришуючи» з
оливковою олією холодно
го віджиму.
Наступною за кучерявою капустою
стоїть усім відома квасоля. Вона допомо
же поповнити дефіцит клітковини та білка
в організмі, а також стане відмінним про
дуктом для дієти, оскільки практично не
містить шкідливих жирів. Квасоля поліп
шить стан шкіри і сприятиме росту нових

МИТЬ РОЗРЯДКИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЛЮДИНУ
Довжина волосся на голові, яке у
середньому вирощує людина протягом
життя, – 725 кілометрів (жарт, 725 мілі
метрів).
Людина, яка випалює в середньо
му пачку сигарок за день, випиває пів
чашки смоли.
Людина – єдиний представник Зем
лі, що може малювати прямі лінії.
У блондинів борода росте швидше,
аніж у брюнетів.
Під час посмішки у людини працює
17 м’язів.
Людська ДНК містить у собі близько
80000 генів.
Кожен палець людини за життя зги
нається приблизно 25 мільйонів разів.
Розмір серця людини приблизно до
рівнює величині кулака.

Львівська область. Допоможіть знайти 14-річного жителя
Львова Рубена Третьякова! Близько півдня 13 квітня 2013 року
хлопець вийшов з дому та більше його не бачили.
Прикмети дитини: 165-170 см на зріст, середньої статури, овальне обличчя, коротке русяве волосся, чорні вії, карі очі.
Одяг: синя осіння куртка з білими смугами на рукавах, чорний спортивний
костюм з білими смугами та написом «Аdidas», яскраво-сині кросівки з
білими вставками. При собі мав синій
рюкзак трикутної форми.

Відповіді на сканворд,
цього номеру:

Монумент
відкрили
у 19му районі Відня, у
мальовничому парку по
близу української като
лицької церкви, передає
Київська міська держадмі
ністрація. Його встанов
лено за кошти мецената
– українського бізнесме
на, який проживає та пра
цює в Австрії. Авторами
пам’ятника стали відомі
вітчизняні скульптори Во
лодимир та Олексій ЧЕ
ПЕЛИКИ.
Захід відбувся у рам
ках святкування Днів
Києва у Відні. На уро
чистостях були присутні
очільники двох столиць
– Олександр ПОПОВ та

Ôото з сайта Ки¿всько¿ МДА

Максим МАЛОВ

Міхаель ХОЙПЛÜ, члени
делегації з Києва та ав
стрійська громадськість.
Як наголосив з нагоди від
криття
пам’ятника
Олександр
ПОПОВ:
«Ми пи
ш а є 
мося

Рубен
Третьяков

– Вуса і шляпа – ось мої документи!,
– кричав Михайло Боярський у пункті
пропуску.
* * *
Яка різниця між шизофреником і не
врастеніком? Шизофреник упевнений,
що 2х2=5, і спокійний, а неврастенік
знає, що 2х2=4, і нервує.
* * *
Креслить студент на дошці коло, а
воно в нього виходить, як циркулем на
креслив. Викладач його й запитує:
— А ви де навчились так кола креслити?
— То я в армії цілий рік м’ясорубку
крутив.
* * *
Переходячи дорогу, дивіться на ма
шини, а не на світлофор! Світлофори ще
нікого не збивали!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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ÃÎËÎÂÍÈÉ редактор
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Черговий по номеру
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

* * *
Дзвінок у двері. Æінка відчиняє, а там
— представник “фірми”, що торгує пи
лосмоками:
— Здрастуйте! — (висипає в неї під по
рогом купу сміття) — Я готовий з’їсти цю
купу сміття, якщо наш пилосмок не впо
рається з цим “брудом”!
— Ой! Я вам зараз винесу ложку! Ми
вже два дні не маємо електрики!
* * *
Приїжджає приятель до друга на дачу
– сідають обідати:
– Тобі тарілку чисту чи миту?
– Звичайно, чисту.
Трохи попоївши, гість запитує:
– А в чому різниця?
– Миту я сам мив, а чисту – це кішка
вилизала.
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клітин, дякуючи високому вмісту антиок
сидантів.
На третьому місці списку знаходяться
устриці, які є чемпіонами за вмістом жирних
кислот омега, заліза і цинку. Особливо ко
рисно вживати устриці для зміцнення іму
нітету. Також експерти відзначили корисні
властивості натурального йогурту. Його на
звали найкориснішим молочним продук
том, оскільки він є джерелом калію, білка
та кальцію. Серед овочів лідерство, крім
капусти, належить солодкій карто
плі. В ній міститься калій, вітамін
А та інші елементи, що сприяють
швидкому насиченню організму лю
дини. Картопля визнана
найбільш ситним ово
чем.
До десятки ко
рисних
продуктів
також потрапили гри
би, що містять селен,
вітамін Д, калій і мідь,
фісташки з високим вмістом тіаміну, здо
рових жирів, вітамінів Е і В6, магнію та
калію. Серед фруктів лідирує ківі, що міс
тить клітковину, антиоксиданти, калій,
вітаміни Е, С та А.
n
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