ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
«Нам треба тісніше координувати

наші спільні дії, щоб якомога
ефективніше використовувати наші
відносини в рамках формату СНД та
в рамках двосторонніх відносин між
країнами».
Президент Укра¿ни Віктор ßНУКОВИЧ
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15-17 травня в Одесі відбудеться 69
№ командувачів
17, 10 травняПрикордонних
2013 року
засідання Ради
військ (РКПВ) країн-учасниць СНД.
Даний захід буде майданчиком для ведення
спільних конструктивних перемовин із питань
напрацювання ефективних механізмів протидії
сучасним загрозам, вирішення питань
практичного зміцнення зовнішніх
кордонів країн Співдружності. Наша
газета присвятила тематичну сторінку
питанням роботи України в рамках
стор.
РКПВ.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося!

Фото Валерія ОËІÉНИКА

Шановні ветерани Великої
Вітчизняної війни, ветерани
прикордонники, товариші
прикордонники! Від імені Колегії
Державної прикордонної служби
та від себе особисто щиро вітаю
Вас із цим святим і світлим
святом – Днем Перемоги у Великій
Вітчизняній війні.
Ùороку 9 травня Ваші діти й
онуки вклоняються Вам до землі
й складають глибоку шану. Ви,
подолавши вогняні рубежі війни,
достойно примножили бойові
звитяги самовідданою працею. Ваші
мудрі поради, підкріплені життєвим
досвідом, сила та стійкість духу,
мужність і відданість рідній
землі завжди були і залишаються
надійним орієнтиром нинішнього
покоління.
Яскраву сторінку в літопис війни
внесли й прикордонники, які першими
дали відсіч ворогові в грізному
сорок першому і зі славою пройшли
шляхами запеклих визвольних боїв.
З глибокою вдячністю і
скорботою ми схиляємо голови
перед загиблими учасниками Великої
Вітчизняної війни, ветеранами війни
та праці – нашими визволителями.
Зі святом Великої Перемоги Вас,
дорогі ветерани Великої Вітчизняної
війни, ветерани прикордонної
служби, військовослужбовці,
службовці та члени Ваших сімей!
Áажаю Вам мирного неба,
міцного здоров’я, довголіття,
наснаги, успіхів у всіх справах на
благо нашої Вітчизни!
Ãолова Державно¿ ïрикордонно¿
служби Укра¿ни
генерал армі¿ Укра¿ни
М. ЛИТВИН
ТЕТ-А-ТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Головний орієнтир –
ефективна робота
для людей
Про пріоритетні завдання
Громадської ради при Адміністрації
Держприкордонслужби України, плани
на майбутнє, буденні справи і не тільки
розповідає сьогодні читачам «ПУ» голова
цієї організації генерал-лейтенант у
відставці Анатолій МАКАРОВ.

Кіберпростір – глобальний,
загрози – реальні
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стор.

У НТУ «Київський
політехнічний інститут» під
патронатом Президента України
відбулася VI Міжнародна
конференція «Захист
демократичних цінностей і
дотримання прав людини у
діяльності спецслужб».
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стор.
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У спадок нащадкам

n Координація

інноваційного
співробітництва
Уряд прийняв постанову
про утворення Координаційного
центру з питань виконання
Міждержавної програми
інноваційного співробітництва
держав-учасниць СНД на період
до 2020 року. Наразі затверджено
положення про центр та
його склад. Очолюватиме
Координаційний центр Віцепрем’єр-міністр України
Костянтин ГРИЩЕНКО,
який забезпечує виконання
покладених на Кабінет Міністрів
України завдань і повноважень у
сферах культури, освіти, науки,
молоді, спорту та охорони
здоров’я.
Максим СІБУРОВ

n Проект високих
технологій

Столична влада спільно з
інвесторами заявила про досить
амбітний проект – будівництво
інноваційного парку «Біонік Хіл».
На площі у майже 150 гектарів
у Києво-Святошинському
районі планують збудувати
лабораторії, бізнес-центри,
власний науково-дослідний
університет. Там розмістять
хай-тек виробництво, житлові
будинки і навіть дитячий садок та
школу. Працюватиме в ІТ-місті
понад 35 тис. співробітників.
Будівництво обіцяють почати
вже цього року. В проект буде
вкладено приблизно мільярда
доларів. Автори «Біонік Хіл»
розраховують, що після того, як
технопарк запрацює на повну
потужність, компанії, розміщені
на його території, будуть щороку
генерувати близько 1 мільярду
доларів. Сприятиме будівництву
технопарку і держава, адже
«Біонік Хіл» включений до
переліку національних проектів.

Спілкуючись із представниками військово–патріотичних організацій,
Прем’єр–міністр України Микола АЗАРОВ висловив намір відновити
пам’ять про усіх загиблих у боротьбі за Батьківщину.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

«Ми маємо відновити пам’ять про кожну людину, яка загинула, захищаючи Батьківщину. Без цього неможливо створити
державу. Якщо громадяни не знають, що
бувають моменти, коли необхідно захищати цю державу, жертвувати собою, то що це
за держава?», – сказав Микола АЗАРОВ.
НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Україна за розв’язання
тривалих конфліктів
Як повідомили у вітчизняному зовнішньополітичному
відомстві, міністр закордонних справ України, Діючий
голова ОБСЄ Леонід КОЖАРА провів брифінг у Раді
Безпеки ООН.
Сергій ПОЛІЩУК

Виступаючи у ключовому
органі ООН у галузі підтримання міжнародного миру та
безпеки, Леонід КОЖАРА поінформував про реалізацію пріоритетів Українського головування в ОБСЄ у 2013 році, а також
окреслив перспективні напрямки співробітництва двох організацій у вирішенні глобальних та
регіональних викликів.

Окремо було наголошено
на необхідності надання нового
імпульсу розв’язанню тривалих
конфліктів на просторі ОБСЄ,
зокрема довкола Придністров’я,
підтримці зусиль співголів Мінської групи у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі, а
також Женевських переговорів
щодо Грузії. Важливим напрямком розбудови довіри в галузі
безпеки в Європі стане закріп
лення і розвиток позитивних
результатів діалогу між Сербією
та Косово.

Леонід КОЖАРА акцентував увагу на низці ініційованих
Україною багатосторонніх цільових заходів під егідою нашого Головування в ОБСЄ, зокрема планованій Міжнародній
конференції з протидії торгівлі
людьми та Молодіжному саміті.
Члени Ради Безпеки ООН
одностайно підтримали ви-

ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА

кладені міністром закордонних справ України пріоритети
головування нашої держави в
ОБСЄ. Рада Безпеки ООН привітала перші результати діяльності України на чолі ОБСЄ та
запевнила в повній підтримці
подальшої реалізації насиченого
порядку денного українського
головування.
n

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Підвищення зарплат
держслужбовцям
Прем’єр–міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Уряд
готує рішення про підвищення зарплат державним службовцям
місцевих адміністрацій з 1 липня нинішнього року.

Людмила ЛЕМЕХА

n Туристів

приваблює Крим
З 30 квітня по 6 травня
туристичний потік до Криму
в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року
збільшився на 24%. Про це
повідомив міністр курортів і
туризму Криму Олександр ЛІЄВ.
Традиційно найбільшу кількість
туристів прийняли Ялта, Алушта
та Євпаторія. Водночас високе
зростання турпотоку зафіксовано
в Феодосійському регіоні й місті
Саки. Збільшення туристичного
потоку в регіонах Криму складає
від 15% до 30%. У цілому з
початку року Крим відвідали
близько 350 тисяч туристів, це на
19% більше, ніж минулого року. У
літній період Крим на відпочинок
і оздоровлення також прийме 3,5
тисячі дітей з Республіки Комі.
«Таку домовленість досягнуто під
час Днів Криму в Сиктивкарі, ще
4 великі контракти знаходяться
на розгляді. Крим чекає дітей з
6 червня. Їхнє перебування буде
оплачуватися за рахунок бюджету
Республіки Комі», — повідомив
Олександр ЛІЄВ.
Прес-служба
Ради Міністрів АРК

Водночас він подякував пошуківцям
за те, що допомагають знайти інформацію
про загиблих у війні.
«Я хочу подякувати вам від імені
Уряду і від себе особисто за ту роботу,
яку ви робите. Це надзвичайно важлива робота. Вже 70 років минуло від
завершення війни, але, на превеликий
жаль, у нас є ще багато зниклих безвісти», – констатував Прем’єр-міністр
України.
n

Юрій ЗАНОЗ

Удосконалення
«єдиного вікна»
Міністерство юстиції пропонує удосконалити
процедуру надання послуг в центрах адміністративних
послуг, внісши відповідні зміни у базовий закон «Про
адміністративні послуги».
www.minjust.gov.ua

Зміни до чинного закону
«Про адміністративні послуги» покликані врегулювати на
законодавчому рівні терміни
принципів «єдиного вікна»
й «організаційної єдності» та
затвердити порядок надання
адмінпослуг за цими принципами.
Очікується, що в результаті
відповідних законодавчих змін
буде запроваджено висококваліфіковані консультації та послуги для громадян. При цьому
посадові особи, які надавати-

муть відповідні послуги, нестимуть відповідальність за якісне
та своєчасне їх надання.
Крім того, запровадження
механізму надання адміністративних послуг за принципами
«єдиного вікна» та «організаційної єдності» дозволить суттєво
спростити процедуру отримання послуг, оскільки перекладає
обов’язок щодо отримання різноманітних погоджень, довідок
тощо на посадових осіб, які
надаватимуть адміністративні
послуги. Тим самим новації не
лише спростять відповідну процедуру для громадян, а й сприятимуть подоланню корупційних
чинників у цьому процесі. n

«Зараз таке рішення
готується.
Ми повинні знайти
резерви для його
реалізації», – сказав
Глава Уряду. Він, зокрема, зазначив, що
державні
службовці – це той актив, на

якому лежить важка
ноша
проведення
реформ, виконання
всіх тих великих завдань, які стояли і
стоять перед нами.
Однак, як підкреслив Прем’єр-міністр,
завжди на першому
плані перед Урядом
стояла необхідність
підвищення зарплати
вчителям, лікарям,

військовослужбовцям, чорнобильцям,
пенсіонерам та іншим категоріям.
«В умовах крайньої обмеженості ресурсів ми намагалися
в першу чергу врегулювати питання там,
де зачіпаються інтере
си більшості наших
громадян», – наголосив Глава Уряду.
n

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

На черзі –
реадмісія з Ісландією
Уряд схвалив проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Ісландії про реадмісію осіб.
Максим МАЛОВ

Положення документа направлені
на створення правових умов, необхідних
для започаткування
та координації спів-

робітництва компетентних органів двох
країн з питань попередження та протидії
незаконній міграції.
Зокрема, підписання Угоди забезпечить введення в
дію погоджених сторонами принципів і

норм, що визначають
швидкі й ефективні
процедури ідентифікації та безпечного
й організованого повернення осіб, які не
виконують
правил
в’їзду, виїзду та перебування на територіях держав.
n
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В ФОРМАТЕ СОДРУЖЕСТВА

У÷астникам 69-го заседания Совета командуюùиõ Пограни÷нûми войсками
государств-у÷астников Содружества Независимûõ Ãосударств
Уважаемûе участники заседания!
Сердечно приветствую вас на гостеприимной украинской земле! Интересû национальной безопасности наших
стран требуют реализации масштабного комплекса мероприятий по обеспечению над¸жной охранû и защитû своих границ и в то же время их открûтости для равноправного международного сотрудничества и общения граждан.
Компетентно, вûсокопрофессионально и авторитетно
участвует в вûполнении ýтих задач Совет командующих
Пограничнûми войсками.
Уверен, что плодотворнûй диалог участников заседания будет способствовать ýффективному взаимодействию
пограничнûх ведомств государств-участников СНГ.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и
успехов!
Президент Украинû

Виктор ßНУКОВИЧ

Первые среди равных
Граница, особенно сухопутная, в любой стране всегда будет иметь связь не только с
безопасностью, но и с политикой. И люди, которые охраняют рубежи, постоянно будут
вовлечены в этот процесс. Поэтому правильные отношения важны не только между
соседствующими державами, но и между теми, кто разделяющую их грань бережёт.

Участники 59го заседания СКПВ, 24 апреля 2008 года, г. Киев.
Константин ПßСЕЦКИЙ

После распада СССР перед
государствами, возникшими на
территории бûвших союзнûх
республик, стал вопрос о том,
как взаимодействовать между
собой в новûх реалиях дальше.
Ведь каких-то критических претензий у большинства субúектов
Союза к другим его составляющим не бûло. Напротив, бûло во
многом позитивное совместное
прошлое, лучшее из которого хотелось перенести в наступившую
суверенную жизнь.
Один из таких моментов –
охрана границ – дело, которûм заниматься проще и ýффективнее,
когда в ýтом на совесть помогают
соседи. Поýтому 6 июля 1992 года
в Москве решением Совета глав
государств – участников СНГ
– бûл образован Совет командующих пограничнûми войсками – СКПВ. Стоит под ýтим документом и подпись Президента
независимой Украинû.
Главнûм заданием ýтого коллегиального органа стала координация межгосударственного
сотрудничества в сфере пограничной безопасности и охранû
границ.
Членû Совета – ýто по
определению
руководители,

за которûми стоят серь¸знûе
структурû, люди, стоящие на
страже интересов своих стран.
Профессионалû
вûсочайшего
класса, стратеги и суровûе практики. У них любое слово взвешено, последствия каждого шага
просчитанû напер¸д. Как говорили древние римляне – первûе
среди равнûх. Кому как не им
понимать, насколько важно
иметь реальнûй рабочий контакт
с коллегами.
Впоследствии наша страна
не сочла возможнûм принять
полноценное участие в работе Совета, как и в деятельности
многих других структур СНГ,
из-за несоответствия отдельнûх
положений регламентирующих
документов
законодательству
Украинû, но при ýтом сохранила
за собой статус наблюдателя. То
есть сотрудничество в пограничной сфере вед¸тся, но с уч¸том
того, что считает допустимûм
украинский закон.
Ýто да¸т возможность владеть информацией о ситуации на
границах государств-участников
СНГ и обмениваться мнениями
о путях решения проблемнûх
вопросов. Например, можно
скорректировать те или инûе
моментû, предлагая вариантû,
максимально отвечающие интересам нашей странû. Одним
словом – полезнûй во всех отно-

шениях диалог профессионалов,
которûм данû полномочия формировать сер¸знейший сектор
политики своих государств.
Разумеется, национальнûй
интерес у каждой сторонû
свой. Но есть и немало проблем, которûе однозначно нужно решать сообща. Ведь преступность не считает для себя
преградой границû. А значит, опûт каждого по борьбе с
ýтой угрозой может и должен
стать достоянием партн¸ров, с
которûми обúединяют не только традиционнûй зел¸нûй цвет
фуражек и дата, когда отмечается День пограничника, но
и сам «фирменнûй» дух пограничного братства, берущий
свое начало в общие советские
времена.
То есть, то, о ч¸м можно
открûто сказать, – будет сказано, что допустимо показать
– показано, а если нужна и
возможна конкретная помощь,
то будет и она. Как нагляднûй
пример такого подхода можно
привести
совместнûе
оперативно-профилактические
мероприятия
в
акваториях
Черного и Азовского морей,
регулярно проводимûе Госпогранслужбой
Украинû
и
Пограничной службой ФСБ
Российской
Федерации.
Единственнûе, кому ýто не

Состав Совета командующих
Пограничными войсками:
Председатель СКПВ – генерал армии ПРОНИЧЕВ Владимир
Егорови÷.
Председатель Координационной службû Совета
командующих Пограничнûми войсками генерал-полковник
МАНИЛОВ Александр Леонидови÷.
Членû Совета:
Начальник Государственной пограничной службû
Азербайджанской Республики – Командующий Пограничнûми
войсками генерал-лейтенант ÃУЛИЕВ Ýль÷ин Исаага оглû;
Командующий Пограничнûми войсками Службû
национальной безопасности Республики Армения генерал-майор
АБРАМßН Армен Андраникови÷;
Председатель Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь полковник БОЕЧКО Александр Дмитриеви÷;
Заместитель Председателя Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан – Директор Пограничной
службûгенерал-лейтенант ДÆУЛАМАНОВ Нурлан Айтманови÷;
Председатель Государственной пограничной службû
Кûргûзской Республики генерал-лейтенант МАМЫТОВ Токон
Болотбекови÷;
Начальник Департамента Пограничной полиции
Министерства внутренних дел Республики Молдова ПУРИЧЕ
Дорин Константинови÷;
Первûй заместитель директора – руководитель Пограничной
службû ФСБ России генерал-полковник КУЛИØОВ Владимир
Ãригорьеви÷;
Первûй заместитель Председателя Государственного комитета
национальной безопасности – Начальник Главного управления
Пограничнûх войск ГКНБ Республики Таджикистан генераллейтенант Øерали МИРЗО;
Начальник Государственной пограничной службû
Туркменистана – Командующий пограничнûми войсками
генерал-майор ÃАРАЕВ Аман Алланурови÷;
Заместитель Председателя Службû национальной
безопасности – Командующий пограничнûми войсками СНБ
Республики Узбекистан полковник ÝМИНÆАНОВ Рустам
Олимови÷;
Председатель Государственной пограничной службû Украинû
генерал армии Украинû ЛИТВИН Николай Миõайлови÷.
подходит – правонарушители,
которûм укрûться от внимания
взаимодействующих пограничников практически невозможно.
Вопросû, поднятûе на уровне главнûх пограничников, находят свое продолжение за рамками заседаний Совета. Так,
зная состояние дел в украинской
погранслужбе,
руководители
профильнûх ведомств Молдовû,
Беларуси,
Казахстана,
Таджикистана и других государств
Содружества вûразили желание изучить инновации нашей
Службû детально.
Кстати, в сво¸ время бûл
положительно реш¸н вопрос
о подготовке в Национальной
академии
Госпогранслужбû
Украинû офицерских кадров для
заинтересованнûх пограничнûх
ведомств государств-участников
СНГ. И сегодня вûпускники
академии служат на границах
Туркменистана, Таджикистана,
Молдовû, Грузии и Армении.
Документû, которûе принимает Совет, не являются
для Украинû как наблюдателя
обязательнûми, но СКПВ не
ищет то, что разделяет коллег,
берегущих рубежи своих государств. Его задание – найти
компромисс и сплотить тех, кто
может бûть полезен друг другу,
вокруг общего. Среди решений,
поддержаннûх Украиной, – организация и проведение международного
смотра-конкурса
ветеранских организаций по
вопросам социальной защитû,
социально-правовой и бûтовой
поддержки ветеранов. Ведь такое своеобразное соревнование
в том, кто лучше поддерживает

своих ветеранов, будет на пользу всем – и тем, кто передал нам
традиции, и тем, кто их сейчас
береж¸т.
Принято также и Положение о совместнûх культурнûх
и спортивнûх мероприятиях
Пограничнûх войск государствучастников Содружества. Не
без внимания Совета и наука.
Для ýтого утверждена Программа сотрудничества в вопросах
научно-исследовательской деятельности. Кроме того, урегулирован и порядок взаимодействия в области культурû и
спорта.
Очередное, 69-ое заседание
СКПВ будет проведено в Украине
на базе Южного регионального
управления Государственной пограничной службû. Принимать
такой состав для украинских пограничников – огромная честь
и ответственность. Поскольку
программой заседания предусмотрено не только обсуждение
актуальнûх вопросов, но и ознакомление с организацией службû.
При ýтом ясно, что каждûй
из «топ-менеджеров» границû
обязательно даст обúективную
оценку увиденного с вûсотû
своего немалого опûта. Никакая показуха и «пûль в глаза»
на таком уровне, естественно,
не пройдут. Но украинские пограничники, готовясь к визиту
вûсоких гостей, спокойнû. Ведь
то, чем они искренне гордятся,
строилось не в авральном порядке, а есть результатом многолетней кропотливой работû.
Поýтому и уверенû: первûе среди равнûх их усилия непременно оценят. И оценка ýта будет
достойной.
n
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Головний орієнтир –
ефективна робота
для людей
Свого часу видатний винахідник Генрі Форд сказав: «Збиратися разом – це
початок, триматися разом – це процес, працювати разом – це успіх». Ця
думка може слугувати яскравою ілюстрацією діяльності Громадської ради
при Адміністрації Держприкордонслужби України. Про пріоритетні завдання,
плани на майбутнє організації, її буденні справи і не тільки розповідає
сьогодні читачам «ПУ» голова Громадської ради Анатолій МАКАРОВ.
Бесіду вела Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Анатолію Андрійовичу, Громадська
рада – доволі молоде утворення. Мабуть,
не всі добре знайомі з її структурою. Чи не
могли б Ви прояснити ситуацію?
– Так, дійсно, наша організація існує
трохи більше двох років. Але, повірте, за
такий незначний термін вона зробила набагато більше, ніж іноді спроможні зробити інші організації й за 5–7 років. Я
очолюю раду, а допомагають мені в цьому
мої два заступники – Тетяна ГОНЧАРОВА
та Юрій ПИЖУК. Секретарем ради стала голова Об’єднаної профспілкової організації ДПСУ Антоніна Миколаївна
ПТИЦЯ, яка є «двигуном» нашої організації. Членами Ради є 23 особи. Це – представники найрізноманітніших громадських організацій, профспілок, творчих
спілок, засобів масової інформації тощо.
Ось для прикладу, Федерація дитячих організацій України, Спілка жінок України,
Міжнародна громадська організація «Козацтво Запорізьке», Спілка воїнів запасу
прикордонних військ «Кордон» тощо.
Словом, усі вони досить різнопланові.
– Тут виникає цілком логічне запитан
ня. Який більшість із них має стосунок до
прикордонного відомства? Точніше, як вони
впливають на його діяльність?
– Правильно підкреслено. Кожна з тих
організацій, котрі входять до нашої громадської ради, є унікальною, зі своїми специфічними завданнями та цілями. Проте
загалом дані інститути громадянського
суспільства є близькими за спрямуванням
до тих проблем, що потрібно вирішувати
у прикордонному відомстві. Наприклад,
дитячі, молодіжні організації опікуються
справами дітей, чорнобильські – допомагають правоохоронцям, котрі служать
у радіаційних зонах. Як на мене, це доволі
серйозні питання, якими, власне, й зай
маються члени нашої Громадської ради.
Окрім того, я є членом Громадської ради
Кабінету Міністрів України. Лише минулого року я тричі особисто зустрічався з
Миколою АЗАРОВИМ. Відповідно, це дозволяє нам вирішувати нагальні питання
не лише на відомчому, але й безпосередньо на державному рівні.
– Яке місце Ви відводите Громадській
раді в житті Держприкордонслужби?
– Потрібно розуміти, що ДПСУ – це
не лише правоохоронці, котрі захищають
державний кордон, але й ветерани, члени
їхніх сімей, які самі потребують захисту.
Важливу, хоча на перший погляд і не таку
помітну, роботу виконують у відомстві
й держслужбовці. Усіма ними повинен
хтось опікуватися. Більше того, потрібно
вже сьогодні дбати про майбутнє Служби, робити в нього вклад, аби потім наші
наступники змогли пожинати гарні плоди. Відтак питання соціального захисту
ветеранів-прикордонників і членів їхніх
сімей, військово-патріотичне виховання
молоді та підростаючого покоління «зеле-

них кашкетів», контроль за виконанням
урядових постанов – все це пріоритетні
завдання Ради, які по суті й визначають
її діяльність. Тому особисто я відводжу їй
одне з найважливіших місць у структурі
відомства.
– Яким чином Ваша організація контро
лює виконання постанов Уряду?
– Не вдаватимусь у велику теорію, краще наведу приклад із практики. На сьогодні діє Постанова Кабінету Міністрів,
у якій визначаються питання розбудови
прикордонної інфраструктури, плани та
терміни їх виконання. Отож, минулого
року Громадська рада вирішила перевірити практичне втілення урядових вимог.
Відправилися на Сумщину. Відверто кажучи, результати поїздки виявилися не надто
втішними: пункти пропуску не повністю
обладнані, а під’їжджати до них також
було завданням не з легких, адже під’їзні
шляхи там, м’яко кажучи, не найкращої
якості. Отож, за результатами перевірки
я особисто написав доповідного листа до
Кабміну, де не лише перерахував виявлені
недоліки, але й висловив пропозиції щодо
їх якісного усунення.
– Наскільки я розумію такого роду від
відини ділянок українського рубежу для
Громадської ради є справою буденною. Чи
тільки з метою контролю Ви туди приїж
джаєте?
– Звичайно, не тільки. Багато є причин, через які ми відвідуємо наші прикордонні підрозділи. Одного разу Рада
вивчала екологічну ситуацію в прикордонних районах. Безумовно, до заходів залучалися місцеві спеціалісти, компетентні
в сфері радіоактивних заражень. Ми ознайомилися з тим, в яких умовах прикордонники несуть службу, як здійснюється
радіоактивний контроль, в яких умовах
живуть сім’ї охоронців кордону. Хочу зазначити, що керівництво Державної прикордонної служби України завжди знаходить можливості для створення належних
умов проживання. У колись занедбаному
приміщенні зробили реконструкцію, де в
результаті було збудовано квартири з усіма
зручностями.
Хочу сказати, що в роки моєї молодості мало який старший лейтенант міг дозволити собі трикімнатну квартиру. А в Овручі нині, як виявилося, це цілком реально.
– Ви згадували про питання соціально
го захисту ветеранів, членів їхніх сімей та
держслужбовців. Чим Громадська рада по
тішить тут?
– Весь минулий рік ми присвятили вирішенню питань медичного забезпечення. Здавалося б, нічим непримітна тема.
Проте, коли ми вирішили як-то кажуть
«копнути глибше», то виявилося, що над
медичним обслуговуванням у нашому
відомстві ще можна попрацювати. І в результаті ми маємо на сьогодні Інструкцію
про порядок забезпечення медичним обслуговуванням військовослужбовців, членів їхніх сімей, ветеранів, вдів прикордонників, а також державних службовців. Це
означає, що всі ці категорії людей мають
право на безплатне лікування у відомчих
медзакладах.

– Анатолію Андрійовичу, Вас іноді жар
тома називають «двічі головою», адже Ви
очолюєте не тільки Громадську раду, але й
Комітет ради ветеранів. Мабуть, турбо
та про ветеранів-прикордонників займає
чільне місце серед інших завдань Ради?
– Безумовно. Я особисто приділяю
цьому величезну увагу. Хочу наголосити, що наша ветеранська організація минулого року відсвяткувала своє 30-річчя
(вона є найстарішою серед аналогічних
організацій у країні). Про соціальний захист наших ветеранів навіть мова не йде
– тут ніяких питань не виникає. Скажімо,
жоден ветеран минулого року не поскаржився, що його не забезпечили путівкою
до одного із відомчих санаторіїв. Медичне
обслуговування, як я вже згадував, також
надається без жодних проблем.
Багато уваги приділяється залученню
ветеранів до військово-патріотичних заходів у відомстві. Ось, наприклад, пригадую, як минулого року Голова Служби
генерал армії України Микола ЛИТВИН,
представники відомчих профспілок на
чолі з Антоніною ПТИЦЕЮ і, звичайно,
я з ветеранами вирушили в Кілію, що на
Дунаї. Там відбулося урочисте відкриття пам’ятника воїнам-прикордонникам
та воїнам Військово-Морського флоту.
Скільки місцевих жителів прийшло вшанувати вікопомний подвиг своїх співвітчизників! Та на цьому зворушливість події
не завершилася. Можете собі тільки уявити, як було приємно, коли на відкриття
пам’ятника приїхав рідний син одного з
тих відважних десантників.
– Наскільки мені відомо, це не єдиний
пам’ятник, котрий відкривали за Вашої
участі…
– Так, торік у київському парку Перемоги ми відкрили Алею прикордонної
слави. Та на цьому вирішили не зупинятися. І ось на даний момент уже завершуються роботи зі зведення пам’ятника прикордонникам на тій же Алеї. Його плануємо
урочисто відкрити в день професійного
свята «зелених кашкетів» – у травні 95-а
річниця з дня створення прикордонних
військ.
– Якщо не помиляюся, зведення всіля
ких пам’ятних споруд – далеко не дешева
справа…
– Я навіть більше скажу – на будівництво пам’ятника, що буде відкритий цього
місяця потрібно було небагато-немало,
а близько 300 тисяч гривень. Звідки такі
кошти? – запитаєте Ви. Відповідаю: кожен
прикордонник, ветерани, члени профспілок долучилися до цієї справи. Окрім
того, я вирішив не нехтувати зв’язками
й із колишніми прикордонниками, котрі
сьогодні стали народними обранцями у
Верховній Раді. І звернувся до них із проханням допомогти. Про суму коштів, яку
було перераховано на наш рахунок, мабуть, говорити не варто. Повірте, це досить щедра сума.

– Україна вже починає готуватися до
відзначення 70-ої річниці визволення від фа
шистських загарбників…
– Так, з цієї нагоди по всій Україні
пройде естафета Пам’яті. Вона вже стартувала в Луганську. На захід прийшло багато ветеранів, серед яких чимало прикордонників. Оскільки естафета проходила у
робочий день, то його в місті навіть оголосили вихідним. На площі зібралася велика кількість молоді – учнів і студентів.
Перед ними виступали хоробрі захисники
Вітчизни, котрі свого часу й звільняли Луганськ. Розповідали, якою ціною здобуто
бажану перемогу. Такий захід дає можливість не лише вшанувати наших визволителів, але й дозволяє їм поспілкуватися з
молоддю.
До Дня Перемоги ми також просимо
привести в порядок усі місця поховань
наших прикордонників, яких на рубежі
немало. Окрім того, до 9 травня 50 наших ветеранів, отримають грошові винагороди.
– Торкаючись теми патріотичного ви
ховання молоді, можна впевнено говорити,
що наші ветерани доволі активно працю
ють у даному напрямі…
– Сказати активно – це не сказати
нічого. Патріотичне виховання молоді
для ветеранів – це процес безперервний.
Для прикладу, нещодавно в НАДПСУ
генерал-лейтенант у відставці Володимир
СТУС, полковники у відставці Григорій
РИБАК, Василь ГАРКУША та Григорій
МІНІН особисто ділилися з курсантами
своїм досвідом, розповідали про винесені
життєві уроки, досвід афганської війни
тощо. Відчуття, коли ти бачиш блиск у
тих зовсім юних очах, коли заходять наші
ветерани з безліччю нагород і медалей
на грудях, просто неможливо передати словами. Юнаки та дівчата «на ура»
сприймають заходи, на яких ветераниприкордонники з висоти прожитих літ
розповідають історії, про які щонайменше потрібно писати в книгах.
– Громадська рада сьогодні в Службі
займає далеко не останнє місце. Можна
стверджувати, що результатами своєї
успішної діяльності вона значною мірою за
вдячує керівництву відомства.
– Хочу сказати, що вся робота Громадської ради, всі зусилля нічого не були
б варті, якби наші ініціативи не знаходили підтримки в командування Держприкордонслужби. Я є членом Колегії Державної прикордонної служби України. У
нашому діалозі спочатку наполегливість
проявляли ми, а нині вже нас змушують
добряче працювати. І це тільки радує.
Одне я можу сказати точно: з таким розумінням і підтримкою, з якою до нас ставиться керівництво Служби, Громадська
рада просто не має права підвести або не
виправдати надії. Тому ефективна робота
для людей є нашим головним орієнтиром
і кредом діяльності організації.
n
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Потрійний розвиток інфраструктури

n 20 тисяч
за кіло

Фото Вадима ІВКА

В Адміністрації Державної
прикордонної служби України
відбулася зустріч з офіцерами
Прикордонної Варти Республіки
Польща. Захід проводився в рамках
реалізації проекту міжнародної
технічної допомоги «Розвиток
сучасної інфраструктури відділів
прикордонної служби» Програми
транскордонного співробітництва
«Польща – Білорусь – Україна».
Максим СІБУРОВ

Як зазначалося під час зустрічі, проект
«Розвиток сучасної інфраструктури відділів
прикордонної служби» є пріоритетним для
прикордонного відомства України та постійно знаходиться на контролі керівництва.
В рамках даного проекту налагоджено скоординовану взаємодію з усіма учасниками і,

як результат, успішно проведено конкурсні
торги з реконструкції та будівництва 9 відділів прикордонної служби на українськопольському кордоні, отримано зареєстровані
в Державній архітектурно-будівельній комісії
декларації про початок будівельних робіт.

До того ж, у центральному апараті Держ
прикордонслужби створено Робочу групу
з управління проектом. Відтак розпочався
вже практичний етап реалізації цієї міжнародної ініціативи – безпосередні роботи на
об’єктах.
n

ПАТРІОТИЧНИЙ ВИШКІЛ

«Зірниця» в Оршанці
У Навчальному центрі Держприкордонслужби України відбулася військово–
патріотична спортивна гра «Зірниця». Кожна із 10 команд шкіл Черкаського району
мала свої назву, гасло, символіку та форму одягу.
Підбиваючи підсумки змагань члени
Катерина СОРОКОПУД
журі відзначили високий рівень фізичної,
спеціальної початкової військової підготовки членів команд та їхнє велике прагнення
Під час першого етапу змагань школярам до- до перемоги. Прозвучали слова вдячності
велося демонструвати свою стройову виправку та командуванню Навчального центру за допоспівати командою стройові пісні. Другий – спор- могу в організації та забезпеченні «Зірниці».
тивний етап – проводився на стадіоні НавчальЗа сумою набраних балів перше місце
ного центру, де юнаки показували свій фізичний виборола команда Пальмірівської ЗОШ,
гарт на перекладині, згинанні–розгинанні рук друге – Гельмязівської ЗОШ, третє – Ковв упорі лежачи, метанні навчальної гранати на тунівської ЗОШ. Всі учасники достойно
влучність, естафеті, перетягуванні канату тощо. представили свої рідні школи в районному
Протягом конкурсів між командами тривала над- конкурсі, продемонструвавши командну
звичайно цікава та напружена боротьба.
роботу, спортивні вміння та навички.
n
ІЗ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ФОТОФАКТ

«Гордість серце
переповнює…»
Шановна редакція!
Звертаюся до вас, бо не
можу не написати про те,
що останнім часом так схвилювало мою душу ветеранаприкордонника. А її перепов
нює гордість за Державну
прикордонну службу України,
яка дійсно є одним із кращих
правоохоронних формувань
нашої держави. Про те, як
у прикордонному відомстві
опікуються своїми ветеранами довелося відчути на собі,
коли звернувся за допомогою
до Центрального клінічного
госпіталю ДПСУ.
До Києва я прибув з не
такої уже й близької Полтавщини. Зайшов у просторий затишний вестибюль, де
у приймальні мене зустріли
медпрацівники з привітною
усмішкою. У всьому подальшому спілкуванні відчувалася
непідробна приязна увага до
прибулого ветерана. Відверто кажучи, я навіть трохи
розгубився – далеко не у всіх
лікарняних закладах зустрічався я з таким шанобливим
ставленням до нас, людей похилого віку.
Оформивши моє «громадянство» у госпіталі, я у су-

проводі медсестри потрапив
у кардіологічне відділення.
Тут під наглядом Володимира НОВИЦЬКОГО пройшов
всебічне обстеження, в результаті якого виявилося,
що, на жаль, у мене хворе
серце. А коли поскаржився на
свій зір, лікар-окуліст Світлана САВЧЕНКО після прискіпливо уважних «оглядин»
моїх очей, зробила висновок:
необхідна операція. Для консультації мене відвезли у військовий лікарняний заклад, де
діагноз прикордонних медиків
підтвердився. Тут же мене й
прооперували. Після чого знову повернувся до прикордонного госпіталю.
Пролікувавшись у ньому,
маю повне право стверджувати, що увесь його персонал,
незалежно від займаних посад, не лише чітко, як стрілки
годинника, виконує свої професійні обов’язки, а й шаноб
ливо, з увагою ставиться до
хворих. Це відчувається всюди, де б ви не перебували: на
прийомі у лікаря, під час медичних і лабораторних обстежень, у їдальні та в палатах.
За всім цим, безумовно,
стоїть велика і цілеспрямо-

«На вірність
народу України»
вана турбота керівництва
прикордонного відомства про
людей, котрі мають приналежність до нього. Створені
у лікарняному закладі умови,
наявність високопрофесійних
і духовно багатих кращими
людськими якостями виконавців на усіх рівнях його діяльності є найкращим цьому
підтвердженням.
Повертався я додому з
таким відчуттям, ніби побував у престижному санаторії, де зміг не лише підлікуватися, а й отримати
серед близьких по духу мені
людей еліксир здоров’я для подальших років життя. Люди
мого віку добре знають, як це
багато значить! Ось чому і
повниться гордістю серце колишнього охоронця державних кордонів за свою особисту приналежність до військ у
зелених кашкетах.
З повагою,
Іван МИРОНЧУК,
ветеран-прикордонник,
с. Чорноглазівка, Полтавщина
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У Криму прикордонники
затримали браконьєрів, яким
закортіло половити осетрових.
Охоронці рубежу виявили на
березі Чорного моря автомобіль
«ВАЗ» з причепом для катера.
Невдовзі причалив і сам катер з
рибалками. На борту плавзасобу
правоохоронці виявили сім білуг
та одного осетра. Загальна вага
улову склала 40 кілограмів, проте
рибка обійшлася браконьєрам за
ціною більш як 20 тисяч гривень
за кілограм. Представники
рибоохорони та іхтіологічної
служби оцінили нанесений
незаконним виловом збиток
у 817 тисяч гривень. Крім
того, на рибалок оформили
ще й протоколи за порушення
прикордонного режиму.
Андрій БАЗАН

n Хто–хто

у багажнику
живе?

Молодика, щедро
прикиданого пакетами, одягом
та іншими речами, знайшли
у багажнику автомобіля
«Мазда» співробітники пункту
пропуску «Градениці», що на
Одещині. Ретельно перевірити
«японку» прикордонникам
натякнув її водій, який під час
контролю почав трястися від
хвилювання. Знайда виявився
росіянином, у якого під час
перебування в Придністров’ї
закінчився термін дії паспорта.
Його за спробу незаконного
перетину кордону притягли
до адмінвідповідальності та
повернули назад.
Володимир
КАЧАНОВЕЦЬКИЙ

n Автобус
Катерина СОРОКОПУД

На пагорбі Слави у Черкасах відбулися
урочистості з нагоди складання Військової
присяги курсантами Навчального центру
Держприкордонслужби України. Кожен із
132 курсантів назавжди закарбує у своєму
серці слова Присяги адже, промовляючи їх,
він зробив перший крок у доросле життя. n

далі не їде

На кордоні з Росією
затримали автобус з повним
комплектом порушень.
MAN болгарської реєстрації
прямував через пункт пропуску
«Юнаківка», що на Сумщині.
Водій, 44-річний турок,
пред’явив доручення на право
керування транспортним
засобом, а печатку, якою був
завірений документ, оглядова
група виявила в багажному
відділенні автобуса. Там же
співробітники пункту пропуску
виявили російські та турецькі
номерні знаки і прилад, за
допомогою якого на кузові
MAN був переварений шматок з
ідентифікаційним номером.
Василь КАКАДІЙ
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ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Андрій БАЗАН

Народилася вона далекого
1934 року в Севастополі. То були
тяжкі передвоєнні роки, коли
місто жило впроголодь. Батько
Таї працював майстром по виготовленню корабельних меблів, та
його зарплати для сім’ї, як завжди,
не вистачало. Ще тяжче стало
після захоплення міста німецькофашистськими військами. Розбомблене практично вщент воно
справило враження навіть на
самих окупантів, які не без здивування спостерігали за севастопольцями, котрі жили практично
у руїнах. Майже два роки окупації
не стали останніми поневіряннями тої війни для родини Мулярів
(дівоче прізвище Таїсії).
– У перших числах травня
1944 року наша армія практично
завершувала розгром ворога під
Севастополем. Ми відчували що
ось-ось будемо звільнені. Та не
судилося, – згадує Таїсія Пилипівна.

Юність,
обпалена війною
Життєва доля нинішнього працівника відділення логістики
ВПС «Севастополь» ЛАУШКІНОЇ Таїсії Пилипівни – це,
беззаперечно, ратний подвиг жінки, яка після нелюдських
поневірянь у роки війни з фашистами знайшла своє щастя у
морській службі.
9 травня 1944 року Севастополь було звільнено, але радіти цьому сім’ї Мулярів не довелося. Два дні відірвали їх від
омріяного. 7 травня їх разом
з іншими мешканцями міста
гітлерівці завантажили на баржі та відправили морем до румунського порту «Констанца».
Перехід був складним. Авіація
Червоної Армії бомбардувала
баржі з полоненими. Можливо, радянське командування і
не знало про «вантаж» німців,
але Таїсії з батьками пощастило вижити. Після війни вона
натрапила на спогади одного з
льотчиків, який розповідав, що

він скидав бомби поряд з транс
портом, а інші?..
А далі була тяжка робота разом з іншими полоненими на
фабриці у Німеччині. До Великої Перемоги залишався рік –
рік тяжкої праці та поневірянь.
Довелося їй, десятирічній дитині, і милостиню збирати по
німецьких родинах і навіть
красти буряки на залізничній
станції.
– За престарілими німцями,
які працювали на фабриці й обідали у дворі, ми, діти, стежили і
чекали дозволу помити посуд.
Вони іноді не витримували нашого погляду та залишали на та-

рілках трішки своєї
їжі з «ерзац» продуктів. Полегшення прийшло із закінченням
війни. Американська адміністрація в своїй окупаційній зоні до
нас ставилася добре. Видавали
одяг, продукти харчування. Значно гірше довелося при зміні
окупаційної зони на англійську.
Але всі ми жили надією – чекали
на повернення додому, – розповідає Таїсія Пилипівна.
Пройшовши через горнило фільтраційних таборів, сім’я
Мулярів нарешті повернулася на
Батьківщину, але не до рідного
міста. Влада дозволила їм поселитися лише в Бахчисараї. Тіль-

ки на початку 60-х років Таїсія
разом із чоловіком-фронтовиком
змогли повернутися до Севастополя. Згодом до міста переїхали
і її батьки.
Майже сорок років вона працювала на допоміжних суднах
Чорноморського Флоту. Роботи
не цуралася, тож за свою працю
отримувала багато заохочень від
військового керівництва, а 1986
року нагороджена медаллю «Ветеран праці». Віддавши 18 років
праці на катері ПСК-537, Таїсія
Пилипівна завершила свою морську службу.
«Таїсіє Пилипівно! Пам’ятай
те, що день народження у нашого
катера 20 травня і що Ви завжди
для нас бажаний гість», – написав командир катера на врученій
їй світлині.
Майже 5 років ця мужня і
симпатична жінка з долею, яку
обпалила війна, працює у прикордонників. Живе навпроти
відділу та з гордістю показує мені
свій ПСК-537, який стоїть у бухті
і назавжди отримав «прописку» у
її житті.
n
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УТРО ПОБЕДЫ
9 мая 1945 года. Это
утро началось необычно
рано. Так именно показалось нам, задержавшимся
после штурма Кенигсберга
в Восточной Пруссии. Еще
накануне через всезнающую «солдатскую почту»
просачивались сведения о
капитуляции гитлеровской
Германии. Вечером все,
кому было доступно, дежурили у радиоприемников.
Не выключали их и за полночь. Завтрашняя газета
«Пограничник-фронтовик»
была уже сверстана. На
первой странице предусмотрительно оставили место
для важного сообщения. В
передачах
западноевропейских радиостанций уже
несколько раз прорывалось
слово «капитуляция». Но
Москва молчала.
И как же мы потом ругали себя в редакции, что
не подежурили еще с полчаса. Разбудила нас ружейная стрельба. На фронте это было не редкость.
Но сегодня? Нечего было
гадать – свершилось! Это
салют местного гарнизона.

Из блокнота
фронтового журналиста
Во дворе и на улице палили в воздух из винтовок, пистолетов и автоматов. Стреляли полковники
и ефрейторы, штабные писари и интенданты. Молоденькая машинистка Полина
Кубышка, прозванная так
за свою полноту при малом
росте, вставляла в пистолет уже вторую обойму. Мы
не преминули разрядить и
свои пистолеты.
Бросились к редакционному
радиоприемнику.
Увы!
Захватили
только
заключительные слова приказа о праздновании Дня
Победы. Что же давать в
газету? Пришлось ехать в
штаб фронта – там для частей и соединений размножали на машинках исторические документы того дня.
Трофейный «Мерседес»
мчит нас через заповедник
самого Гебельса по удивительно прямому асфальтированному шоссе. На пути,

За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные
отвагу и геройство Указами Президиума Верховного Совета СССР
от 6 и 8 мая 1965 г. посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза воинам-пограничникам
нашего округа лейтенанту УСОВУ
Виктору Михайловичу, лейтенанту
КИЖЕВАТОВУ Андрею Митрофановичу, капитану СЕРЕДЕ Ивану Михайловичу, подполковнику РУБЦОВУ
Герасиму Архиповичу, замполит
руку ПЕТРОВУ Василию Васильевичу и лейтенанту МОРИНУ Федору
Васильевичу.

сколько видит глаз, ни
души. Дорога, бывшая еще
вчера фронтовой, опустела. Ни КПП, ни проверки
документов.
Мы с шофером молчим,
каждый был занят своими мыслями, а они заставляли все сильнее и
сильнее чувствовать величие свершившегося. У
него, Вани Огородника,
на Украине мать и невеста. У меня в эвакуации
семья. Как они там? Знают ли?.. Конечно, и они
неописуемо рады скорой
встрече. К ней мы шли через четырехлетний грохот
войны, через неимоверные
лишения и потери.
Встречи! Послевоенные
встречи! Иным некого будет встречать, иных – некому. Это горько. Одни
пали в обороне, другие – в
наступлении, третьи – на
трудовом посту. Почемуто прежде всего возникли в памяти герой мало
известного
понизовского
боя – пограничник Скорик
и выстоявший на «малой
земле» под Новороссий-

ском командир погранполка
Дзернейко, погибший потом при освобождении Витебска. Вспомнились герои
наших очерков и заметок
– пулеметчик Прийма, политрук Мясников, старшина
Малина. Рад за пулеметчика Игнатенко и шофера
Ваню Ильченко: они были
тяжело ранены, но выжили.
Думалось: где же в этот
час комиссар погранотряда Федор Гаврилович Атанов, всегда успевавший
быть впереди атакующих?
Теперь-то, спустя 20 лет,
мне стало известно, что
он с семьей живет в Ирпене под Киевом. Вернулся в
Киев на опустошенный врагом Труханов остров и боевой комбат Саша Трофимов.
В ту минуту нахлынувших
воспоминаний
хотелось
крепко обнять их и уж, конечно, вместе с ними сесть
за праздничный стол.
Заповедный лес вдруг
сразу оборвался. Во всю
ширь перед нами развернулось лазурное небо и блеснули яркие лучи солнца,
только-что
отчалившего
от горизонта. Как удивительно приятно нестись с
ветерком в этот радостный
час! По обоим сторонам
шоссе чередуются прусские
фольварки,
обрамленные
живой изгородью. Ни одного немца не видно. Цветет
сирень. Вчера мы ее както не замечали. Сегодня
она очень кстати и как-то
особенно радует.
– Да, красота! – говорит Ваня Огородник. Обе
его руки лежат на руле,
они отдыхают – дорога
ровная.
Мне кажется, что возглас этого солдата относится и к дороге, и к ли-

кующей природе, и больше
всего к тому, что войны
уже нет и мы отправимся
по домам, заживем мирно, по-новому. Ведь война
многому нас научила, научила еще сильнее любить
и ценить все наше родное,
советское.
Впереди
показалась встречная автомашина. Метров за сто от
нас она останавливается. Из кабины прямо-таки
выскакивает шофер в промасленной гимнастерке и
бежит к нам навстречу.
Поднимает руку. Ваня резко тормозит. По привычке
решаем, что хочет предупредить об опасности, а
может требуется помощь.
Ничего подобного – у него
лицо доброе, сияющее.
– Товарищи! Так ведь
победа! Гитлер – капут! –
выпаливает он залпом.
Ваня с достоинством
отвечает: знаем, знаем!
Обмениваемся короткими поздравлениями, едем
дальше. Километров через
пять шофер сбавляет газ
и также хочет порадовать
двух военных – старшину и ефрейтора, вдруг
выкативших в тарантасе
с боковой дороги. Те понимающе что-то кричат и
приветливо машут руками.
….При входе в штаб
неожиданная встреча. Меня
обнимает Владимир Иванов
– бывший бухгалтер Андреапольской МТС. С ним
– старшим сержантом запаса – 23 июня 1941 года
мы одним поездом отправлялись в свои полки: я – в
Великие Луки, он – в Ригу.
Теперь он майор, грудь
украшают ордена, справа
на кителе золотистая полосочка материи – знак

тяжелого ранения. Сразу подступили воспоминания – давние и горькие.
Но мы понимаем друг друга – сейчас надо говорить
о другом – не о том, как
когда-то беспомощно прятались от фашистских самолетов.
На обратном пути нас
никто не останавливает
для того, чтобы порадовать событием дня. Кажется, уже во всех уголках
земного шара от мала до
велика знают о Победе.
Но вряд ли многие предполагают, что на единственной площади старого прусского городка в
этот час выстроились советские зеленые фуражки,
первыми принявшие на себя
внезапные удары фашистских захватчиков и всю
войну оберегавшие действующую Красную Армию от
вражеских шпионов и диверсантов.
….На площади замер
торжественный строй пограничников: они слушают приказ о праздновании
Победы, привезенный нами
из штаба Фронта. Читает
полковник Михаил Иванович Романов – мой бывший
командир полка. Тут он
начальник гарнизона. И
едва отгремели ружейные
залпы
победного
салюта, первый послевоенный
документ
советского
командования лег красной
типографской краской на
заглавной странице газеты
«Пограничник-фронтовик».
Заканчивалось первое
утро мира. Мы праздновали
первый День Победы.
Ал. НИКИФОРОВ,
бывший секретарь
редакции газеты
«Пограничник-фронтовик».
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Кіберпростір – глобальний,
загрози – реальні
У Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут» під патронатом
Президента України відбулася VI Міжнародна
конференція «Захист демократичних цінностей і
дотримання прав людини у діяльності спецслужб».

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Захід організувала Служба
безпеки України спільно з Національним інститутом стратегічних
досліджень, Національним технічним університетом України
«Київський політехнічний інститут», Офісом зв’язку НАТО
в Україні, Центром інформації
та документації НАТО в Україні,
Женевським центром демократичного контролю над збройними силами та Координатором
проектів ОБСЄ в Україні.
У Конференції взяли участь
керівники вітчизняної спецслужби, науковці Національної
академії СБ України та Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», партнери з країн
ЄС, НАТО, країн СНД, апарату
РНБО, правозахисних і неурядових організацій, члени Громадської ради при СБУ, а також переможці конкурсу студентських
робіт з тематики конференції.
Від імені Глави Держави
учасників Конференції привітав радник Президента України
Ігор КАЛІНІН. «Поступальний
розвиток громадянського суспільства в Україні об’єктивно вимагає розробки та впровадження
дієвих заходів із надійного захисту законних прав громадян і
забезпечення інтересів держави в
інформаційній сфері, які за своїм змістом відповідали б загальноприйнятим
демократичним
практикам. Знаковою є участь
у конференції переможців конкурсу студентських робіт, який
втретє проводиться у рамках цього заходу. Залучення талановитої
молоді до обговорення актуальних питань сьогодення матиме
позитивний вплив на розвиток
правового забезпечення інформаційної сфери держави у майбутньому. Водночас такі заходи дають можливість виробити
пропозиції та рекомендації, які

сприятимуть
удосконаленню
взаємодії спеціальних і правоохоронних органів у цій сфері,
виявленню проблем і пошуку
шляхів їх вирішення», – йшлося
у вітальному слові Віктора ЯНУКОВИЧА.
У свою чергу Голова Служби безпеки України Олександр
ЯКИМЕНКО
наголосив на тому, що стрімке
впровадження
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій у різних сферах життя
супроводжується новими викликами та загрозами, які актуалізують питання захисту законних
прав громадян в інформаційній
сфері. Він також повідомив, що
для забезпечення ефективної
протидії кібернетичним загрозам, які виходять за межі державних кордонів, СБУ налагодила
плідну співпрацю зі спецслужбами і правоохоронними органами
країн ЄС, НАТО та СНД.
«Наскільки захищена персональна та фінансова інформація
громадян і приватність у цілому,
як забезпечити її захист в умовах
стрімкого розвитку Інтернету,
перш за все в соціальних мережах, наскільки захищена інтелектуальна власність та майнові
права тощо, – відповіді на ці питання потребують обговорення у
колі фахівців, представників державних та громадських організацій», – підкреслив Олександр
ЯКИМЕНКО.
Заступник Голови СБУ, національний координатор з питань безпеки взаємодії України з
НАТО Володимир ПОРОДÜКО
зауважив, що інтенсивний розвиток інформаційного суспільства передбачає необхідність
розробки та впровадження цілого комплексу організаційноправових, адміністративних заходів, передусім для захисту прав
людини у ході забезпечення інформаційної безпеки.
Директор Офісу безпеки
НАТО Стівен СМІТ відзначив плідні результати співпраці

України з НАТО в реформуванні
сектору безпеки на засадах демократії, забезпечення участі в
цьому процесі громадянського
суспільства. «Я бачу прогрес у цій
роботі, результати реформування
Служби безпеки України є позитивними», – підкреслив він.
«У ході спецоперацій спецслужби мають суворо дотримуватися принципів демократії, законності та захисту прав людини.
Саме для пошуку рівноваги між
секретністю та відкритістю суспільства треба створювати механізми контролю над сектором
безпеки з боку громадськості, а
також налагоджувати обмін багатовимірним досвідом», – наголосив Стівен СМІТ.

і фахівців, спроможних технічно
виконувати завдання, від яких
залежить інформаційна безпека
держави», – наголосив очільник
навчального закладу.
Голова СБУ та співорганізатори заходу нагородили переможців
конкурсу робіт молодих дослідників за тематикою конференції, у
якому взяли участь курсанти, студенти та аспіранти низки вітчизняних вишів. Переможці конкурсу
мали змогу презентувати результати своїх досліджень учасникам заходу. Сорок три роботи учасників
творчого конкурсу VI Міжнародної конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання
прав людини у діяльності спецслужб» видано окремою збіркою.

Ректор Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» Михайло ЗГУРОВСÜКИЙ
зауважив, що в історичних стінах
вишу завжди гостро відчувалася
потреба суспільства у технологічних та інших новаціях. «Ми можемо забезпечити належну підготовку блискучих математиків

Після урочистих нагороджень учасники конференції обмінялися думками щодо досвіду
неухильного дотримання прав
людини у процесі забезпечення
інформаційної безпеки держави.
Експерти відзначили позитивні
зрушення у вирішенні цих питань в Україні завдяки послідовному курсу керівництва держави щодо впровадження у сфері
безпеки європейських засад і
принципів, поліпшення взаємодії складових сектору безпеки
з інститутами громадянського
суспільства. Доповідачі наголошували на важливості міжнародної співпраці спеціальних служб,
правоохоронних органів, компетентних державних установ і
приватного сектору в забезпеченні міжнародного правопорядку у сфері інформаційної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю
на засадах верховенства права
та законності, пріоритету прав і
свобод людини.
Варто відзначити, що у ході
конференції
європейським
партнерам презентовано проект

Стратегії кібернетичної безпеки – концептуальний документ
щодо формування державної
політики у сфері кібербезпеки,
розроблений фахівцями Національного Інституту стратегічних досліджень із залученням
експертів СБУ та інших зацікавлених державних органів
України.
У виступах також пропонувалися конкретні шляхи подальшого приведення законодавства
України у відповідність до вимог
Конвенції Ради Європи «Про
кіберзлочинність»,
насамперед законодавчого регулювання
взаємодії усіх суб’єктів інформаційних відносин. Зокрема,
питання правового регулювання
дотримання прав людини при
забезпеченні інформаційної безпеки держави у своїх виступах
порушили провідний науковий
співробітник Національної академії СБУ Олена СОЛОДКА,
директор Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ,
перший заступник начальника
Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави
у сфері інформаційної безпеки
СБУ Віталій ХЛЕВИЦÜКИЙ, заступник директора Женевського
центру демократичного контролю над збройними силами Філіпп ФЛУРІ, представник Національного інституту стратегічних
досліджень Дмитро ДУБОВ.
Про завдання, які стоять перед спеціальними службами й
правоохоронними органами у
сфері забезпечення інформаційної безпеки та дотримання
прав людини на основі досвіду
України, ЄС, країн-членів НАТО
йшлося у виступах директора
Офісу зв’язку НАТО в Україні
Марчіна КОЖІЕЛА, заступника
голови Агентства внутрішньої
безпеки Республіки Польща Казімежа МОРДАШЕВСÜКОГО,
науковця Національної академії
СБУ Сергія ПУНЯ.
За результатами роботи конференції схвалено рекомендації
щодо дотримання спеціальними
службами прав людини в процесі
забезпечення інформаційної безпеки. Міжнародна конференція,
яка проводиться Службою безпеки України щорічно з 2008 року,
безперечно, сприяє розбудові
спецслужби європейського зразка, посиленню демократичного
контролю за її діяльністю, поглибленню процесів демократизації,
а також поліпшенню взаємодії
з інститутами громадянського
суспільства.
n
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10:00 «ВІЙ»

23:45 «ШПИГУНСЬКІ ІГРИ»

00:00 «ЗАСУДЖЕНИЙ»

02:00 «БУГІМЕН»

1+1

УКРАЇНА

НТН

УКРАЇНА

Екранізація повісті М. В. Гоголя
про протистояння нечистої сили
і божественної. Бурсак Хома
Брут має відчитати три ночі в
церкві, де лежить у труні померла відьма. Три ночі страху і
жаху.

Ветеран ЦРУ Натан Муїр готується до виходу на пенсію, але
дізнається про те, що його протеже був заарештований у Китаї
за звинуваченням у шпигунстві,
після того як намагався визволити ув'язненого...

Джо Конрад чекає страти в одній
з в'язниць Центральної Америки.
Але так просто хлопцеві піти з
цього життя не випадає: на Конрада звертає увагу телепродюсер, який набирає учасників для
нового реаліті-шоу...

Бугімен — містична істота. У переказах кожного народу є такий
монстр, що живе у дитячих нічних
кошмарах. Тіму вже 20 років,
проте Бугімен досі живе в його
пам'яті як моторошна істота, яка
вбила його батька 16 років тому.

ПЕРШИЙ
06.20, 07.20 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «С. Никоненко.
О, везунчик!»
09.05 Пiдсумки тижня
09.40 Без цензури
10.10 Т/с «Маруся.
Випробування»
12.45 Вiра. Надiя. Любов
13.00, 03.50 Театральнi
сезони
13.40, 19.45 Про життя
14.40 Вiкно в Америку

15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.05, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.20, 03.35 Життя на

ІНТЕР
05.30 Т/с «Сiмейний

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.15
14.35
15.35

Ця програма допомагає людям
знайти одне
одного. Кожний
бажаючий може
розповісти про
свою втрату та
звернутися в
програму за допомогою в пошуках друзів, близьких і знайомих.

рiвних

15.35 Т/с «Угро-2»
18.40, 21.20 Дiловий свiт
18.55 Агро-News
19.15 Сiльрада
19.30 Останні
попередження

20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.30 Щоденник ПКІ – 2013
21.40 Концерт «Трагедiя i
доблесть Афгану»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Д/ф «В. Тихонов.
Миттєвостi
тривалiстю в життя»
00.25 Вiд першої особи
01.45 Про головне
02.25 ТелеАкадемiя

детектив»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Дар'я»
Новини
Т/с «Дар'я»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене

18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25

Новини
Т/с «Жiночий лiкар-2»
Подробицi
Т/с «Людмила»
Т/с «Собача робота»
Т/с «Одну тебе
кохаю»
04.00 Подробицi

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
11.40
13.35
14.40
15.40

16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.30
23.45
00.00
00.25
02.20
03.45
05.00

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Х/ф «Вiй»
Х/ф «Кур'єр»
Не бреши менi-4
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Т/ф «Розвiдницi»
Т/ф «Розвiдницi»
Грошi
ТСН
ТСН
Х/ф «Next.
Наступний-2»
Х/ф «Кур'єр»
Х/ф «Вiй»
Грошi

ICTV
05.20 Служба розшуку

05.30
06.30
06.40
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
12.00
12.45
13.00
13.10
16.50
18.45
19.20
20.05
21.50
23.00
00.55
01.55
03.25

дiтей
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Х/ф «Сорокоп'ятка»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Знайти або
знищити»
Т/с «Топтуни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий район»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Надзвичайнi
новини
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
06.00 Чужi помилки.
Проклята попелюшка

06.45 Усе буде добре!
08.30 Неймовiрна правда
10.05
11.00
12.55
16.00
18.00
18.20

про зiрок
Зiркове життя. Зiрки
та армiя
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,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів.

20.00 Слiдство ведуть
екстрасенси

21.00 Т/с «Маша
22.00
22.25
00.00
01.00
01.50
03.10

Пирогова – народний
юрист»
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-3
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Шлях до
«Сатурна»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
04.45 Т/с «АйКарлi»
05.55 Т/с «Свiтлофор»
06.40 Пiдйом
06.45 Пiраньї
07.10 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Х/ф «Одного разу у

НТН
06.00 Легенди карного

УКРАЇНА
07.00, 17.00, 19.00, 03.30

06.30 Х/ф «Час «Зеро»
08.05 Агенти впливу
09.00, 10.00 Православнi

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

розшуку

святi
10.55 Т/с «Доктор Тирса»
14.30 Т/с «Даїшники»
18.30 Лохотрон

19.00, 23.30, 02.10, 04.35
Свiдок

19.30 Т/с «Вулицi розбитих

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.15
19.55
21.00
22.50
23.55
00.15
01.10
01.55
02.40
02.45

iсторiї»
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

лiхтарiв-10»
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Нью-Йорк»
Х/ф «Засуджений»
Т/с «Вогнем i мечем»
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

21.30 Т/с «Кримiналiсти.

Вегасi»

11.00 Т/с «Воронiни»
13.45 М/c «Качинi

Подiї

22.30
00.00
02.40
05.05
05.30

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 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
15.05 Т/с «Студенти»
16.10, 19.45 Т/с
«Вiсiмдесятi»
17.10, 01.25 Досвiдос
20.45 Вiталька
22.25 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Дурнів+1
23.35 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
02.15 Теорiя зради
03.05 До свiтанку

«Слiд»

10.00 Т/с «Князiвна з
хрущовки»

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

20.00 Т/с «Глухар»
21.50 Х/ф «Особливо
небезпечний»

23.45 Х/ф «Шпигунськi
iгри»

02.00 Х/ф «Бугiмен»
04.25 Нехай говорять
ФУТБОЛ
08.20, 12.25, 21.55
Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
08.50, 14.55, 22.50 Топматч
09.00, 15.10, 18.00, 04.55
Futbol Mundial
09.30 Д/с «Футбольнi
битви»
10.25 ЧУ. «Шахтар» –
«Таврiя»
12.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» – «Реал»
16.00 Чемпiонат Францiї.
«Лiон» – ПСЖ
18.35, 02.20 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
19.20, 01.15 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
20.30, 03.25 Європейський
weekend
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» –
«Гранада»
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07:05 «ЗДРАВІЯ БАЖАЮ!»

23:00 «БЛЕКДЖЕК»

00:00 «СМЕРТЕЛЬНИЙ ЕКСПРЕС»

01:15 «КІНЕЦЬ «САТУРНА»

НТН

ICTV

НТН

СТБ

Митя Агафонов потрапив до
армії і міг би стати черговою
жертвою «дідів», якби не його
унікальна здатність доводити всі
приписи статуту до абсолютної
точності. Цим він незабаром
замучив усіх оточуючих.

Коли вбивця виходить на полювання, будь-хто може стати його
жертвою. «Тузи» у суворій реальності виявляються звичайними
«валетами», якщо їм в обличчя
дивиться дуло пістолета. І ніхто
не може захистити від маніяка...

Американський митник Алекс і
спецагент із Москви Наталя супроводжують небезпечного терориста Симеонова на літаку до
Росії. Однак злочинець вистрибує з парашутом, а літак розбивається.

До кінця війни Крилов-Крамер
проводить диверсії у розвідшколі, рапортує начальству про виконане завдання і посміхається
розумною посмішкою інтелігентної людини і гарного актора
Михайла Волкова.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.15 Хазяїн у домi
06.20, 07.20 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.15 Ера будiвництва
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «Дорiвнює

04.45 Т/с «Жiночий

одному Гафту»

09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25 Шеф-кухар країни
10.15 Т/с «Маруся.
Випробування»

12.55, 18.55, 21.25 Дiловий
свiт

13.00 Останні
попередження
13.15 Українська пiсня
14.00, 19.45 Про життя

15.00, 18.20, 01.25, 02.20

`Новини

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.45 Т/с «Угро-2»
18.45 Свiт спорту
19.10, 01.50 Про головне
20.55 Офiцiйна хронiка
21.35 Щоденник ПКІ – 2013
21.50 Передмова до ПКІ –
2013
22.00 Перший пiвфiнал
«Євробачення –
2013»
00.00, 01.00 Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
02.35 ТелеАкадемiя
03.45 Хто в домi хазяїн?

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.15
15.05
16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25
04.00

лiкар-2»
Т/с «Людмила»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Собача
робота»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар-2»
Подробицi
Т/с «Людмила»
Т/с «Собача
робота»
Т/с «Одну тебе
кохаю»
Подробицi

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.05
12.20
13.30
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.30
23.50
00.05
00.30
02.25
03.10
04.00
04.50

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
Т/ф «Розвiдницi»
Т/ф «Розвiдницi»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Т/ф «Розвiдницi»
Т/ф «Розвiдницi»
Iлюзiя безпеки.
Золота лихоманка
ТСН
ТСН
Х/ф «Next.
Наступний-2»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Iлюзiя безпеки.
Золота лихоманка

05.00
05.30
06.35
06.45
07.10
07.40
07.50
08.45
09.15
10.10
12.10
12.45
13.00
13.30
14.50
16.45
18.45
19.20
20.05
21.50
23.00
01.20
02.10
03.50

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Топтуни»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Чужий район»
Т/с «Топтуни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий район»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Блекджек»
Стоп-10
Х/ф «Прощавай,
коханцю»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки. Хто в
06.30
08.15
09.50
10.50
11.45

хатi хазяїн?
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Зiрковi усиновлення
Зваженi та закоханi
Х/ф «Дозволь тебе
поцiлувати... знову»
У сім’ї майора
Григорія Власова
та прапорщика
Наталі Кисельової намітився
розлад. У військову частину, де
служить подружжя, приїжджає
новенька медсестра. Їй подобається Власов, і
вона намагається
його спокусити.
Наталя в розпачі...

13.55
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.20
01.15
02.55

Зваженi та щасливi-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Маша
Пирогова – народний
юрист»
Вiкна-Новини
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Кiнець
«Сатурна»
Нiчний ефiр

05.10 Т/с «Вперед, до
05.55
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.30
14.45
15.45
16.45
17.50
19.00
19.15
19.55
21.00
22.05
00.10
00.35
01.30
02.15
02.55

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Воронiни»
М/c «Качинi iсторiї»
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

УКРАЇНА

НТН

06.00 Х/ф «Почни

спочатку»
07.05 Х/ф «Здравія
бажаю!»

06.10 Т/с «Дорожнiй
патруль-7»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Лохотрон
10.30 Т/с «Повернути на

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50

12.20 Т/с «Говорить

12.00, 04.25 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.50 Говорить

дослiдування»
полiцiя!»

14.50, 19.30 Т/с «Вулицi

розбитих лiхтарiв-10»

17.00 Т/с «Ера стрiльця-3»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.

Мислити як
злочинець»
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.00 Х/ф «Смертельний
експрес»
02.20 Т/с «Вогнем i мечем»
ТЕТ

Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Операцiя
«Лялькар»

Україна
Т/с «Глухар»
Т/с «Дикий-2»
Т/с «Грiмм-2»
Х/ф «Особливо
небезпечний»
05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

20.00
23.15
01.10
02.00

09.00 Т/с «Ранетки»
07.45, 18.20, 23.50 Топматч
10.00, 18.10 Т/с «Всi жiнки 08.00 ЧУ. «Зоря» –
вiдьми»
«Металiст»
11.00 Т/с «Та, що говорить
12.00, 20.30 Чемпiонат
з привидами»
Iспанiї. Огляд туру
12.00 Т/с «Помста»
13.00, 19.10 Богиня шопiнгу 13.10 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
15.05 Т/с «Студенти»
13.45
Чемпiонат Iспанiї.
16.10, 19.45 Т/с
«Вiсiмдесятi»

17.10, 01.25 Досвiдос
20.45 Вiталька
22.25 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
23.35
00.00
01.00
02.15
03.05

Ю-туба
МосГорСміх
Т/с «Притулок»
Твою маму!
Теорiя зради
До свiтанку

«Сосьєдад» –
«Гранада»
17.30, 04.45 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
18.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» – «Реал»
21.40 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – «Вiган»
00.15 Чемпiонат Францiї.
«Лiон» – ПСЖ
02.30 ЧУ. «Шахтар» –
«Таврiя»
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23:00 «ІКАР»

00:00 «СПЕКОТНИЙ ДЕНЬ»

00:25 «ЗОЛОТЕ ДИТЯ»

01:15 «БІЙ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ»

ICTV

НТН

ІНТЕР

СТБ

Едвард Дженн, відомий у кримінальному світі як Ікар, у звичайному житті — підприємець і люблячий батько. Однак стояти у
такої людини на шляху, — прирікати себе на загибель. Хоча
сміливці все ж знаходяться ...

Учені-сейсмологи під час чергової експедиції виявили дуже
підвищену сейсмічну і вулканічну
активність. Горять навіть шельфові льодовики.
Причина катастрофи — рух Тихоокеанського плато.

Працівник сфери соцзабезпечення був ошелешений, дізнавшись, що одна релігійна секта
величає його «обраним» і що він
має врятувати від сил зла дитя,
яке володіє магічними здібностями...

Закінчення розповіді про пригоди Крилова-Крамера. Після
капітуляції Німеччини радянський розвідник Крилов потрапляє
у шпигунську організацію Гелена
і вступає у двобій з організаторами диверсій...

ПЕРШИЙ
06.30 Т/с «Управа»
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «I. Тальков. Я

ІНТЕР
04.50 Т/с «Жiночий

точно знаю, що
повернуся»

09.05, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня

09.15, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.20 Служба розшуку дiтей
09.30, 03.35 Уряд на зв'язку
з громадянами

10.15 Т/с «Маруся.

Випробування»

12.55, 18.40, 21.15 Дiловий

свiт
13.00 Вiра. Надiя. Любов
13.10 Крок до зiрок
14.00, 19.45 Про життя
15.00 Парламентськi
слухання у ВР
України на тему:
проблеми розвитку
українського
книговидавництва,
книгорозповсюдження
та перспективи
пiдтримки
книгочитання в
Українi
18.00, 01.40 Про головне
18.20, 01.20 `Новини
18.55 Концерт дуету
«Свiтязь»
20.50 Лото «Мегалот»
21.25 Щоденник ПКІ – 2013
21.35 Надвечiр'я
22.25 Книга.ua
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Д/ф «Л. Бронєвой.
Формула чарiвностi»
00.25 Вiд першої особи
02.10 Сiльрада
02.25 ТелеАкадемiя
04.05 Життя на рiвних

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.15
15.05
16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25
02.05
02.35
03.20

лiкар-2»
Т/с «Людмила»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Собача
робота»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Анюта»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар-2»
Подробицi
Т/с «Людмила»
Т/с «Собача
робота»
Х/ф «Золота
дитина»
Подробицi
Д/с «Секретнi
територiї»
Т/с «Жiночий
лiкар-2»

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.05

12.20
13.30
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.30
23.50
00.05
00.30
01.35
02.25
03.15
04.00
04.45

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
Т/ф «Розвiдницi»
Т/ф «Розвiдницi»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Т/ф «Розвiдницi»
Т/ф «Розвiдницi»
Територiя обману-2
ТСН
ТСН
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Сiмейнi мелодрами-2
Сiмейнi мелодрами-3
Територiя обману-2

ICTV
04.50 Служба розшуку

05.00
05.30
06.30
06.45
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
12.10
12.45
13.00
13.35
14.55
16.45
18.45
19.20
20.05
21.50
23.00
00.45
01.45
03.40

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Несекретнi файли
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Топтуни»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Чужий район»
Т/с «Топтуни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий район»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Iкар»
Кримiнальний
облом
Х/ф «Блекджек»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

СТБ
05.10 Чужi помилки.
Подорож в один
кiнець
Сюжет заснований на кримінальних історіях,
які сталися в
Україні. Програма побудована
на психології, мотивах, які штовхнули людину на
злочин. На першому місці – причина, а тільки потім – наслідки.

05.55 Усе буде добре!
07.45 Неймовiрна правда
про зiрок

09.05 Зiркове життя.
10.10
11.15
13.10
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.20
01.15
02.45

УКРАЇНА
НТН
05.20, 10.30 Т/с «Повернути 06.10 Т/с «Дорожнiй

НОВИЙ
05.10 Т/с «Вперед, до

Самотні матерi
Зiркове життя. Актори
однiєї ролi
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Зваженi та щасливi-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Маша
Пирогова – народний
юрист»
Вiкна-Новини
Хата на тата
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Бiй пiсля
перемоги»
Нiчний ефiр

05.55
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.30
14.45
15.45
16.45
17.55
19.00
19.15
19.55
21.00
22.05
00.10
00.30
01.30
02.15
02.55
03.00

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Воронiни»
М/c «Качинi
iсторiї»
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»
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi

на дослiдування»

патруль-8»

06.50 Х/ф «Мафiя

07.00, 17.00, 19.00, 03.40

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Реальнi

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50

безсмертна»

Подiї
Т/с «Слiд»

злочинцi»

12.20 Т/с «Говорить
полiцiя!»

14.55, 19.30 Т/с «Вулицi

розбитих лiхтарiв-10»

17.00 Т/с «Ера стрiльця-3»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.

Мислити як
злочинець»
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.00 Х/ф «Спекотний
день»
02.25 Легенди карного
розшуку

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 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
15.05 Т/с «Студенти»
16.10, 19.45 Т/с
«Вiсiмдесятi»
17.10, 01.25 Досвiдос
20.45 Вiталька
22.25 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.35 МосГорСміх
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
02.15 Теорiя зради
03.05 До свiтанку

10.00, 20.00 Т/с «Глухар»
12.00, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
23.15
01.10
02.00
05.25

Україна
Т/с «Дикий-2»
Т/с «Грiмм-2»
Т/с «Камелот»
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ
06.15, 14.30 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
07.20 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
08.00 ЧУ. «Ворскла» –
«Металург» (Д)
10.25, 19.35 Чемпiонат
Англiї. «Арсенал» –
«Вiган»
12.25 Європейський
weekend
13.55, 18.55 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» – «Реал»
18.00, 21.35 Один на один з
Гамулою
22.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Малага» – «Севiлья»
01.00 ЧУ. «Чорноморець» –
«Металург» (З)
03.15 Лiга Івропи УЄФА.
«Рапiд» – «Металiст»

ЧЕТВЕР, 16 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

11:15 «КОХАЮ, ТОМУ ЩО КОХАЮ»

23:00 «ДІАМАНТОВІ ПСИ»

00:00 «СМЕРТОНОСНИЙ ВОЇН»

01:30 «СПУСК»

СТБ

ICTV

НТН

1+1

На базу відпочинку «Веселка»
приїжджає бухгалтер-ревізор
Петро, правильний і принциповий. Оселитися на базі він відмовляється, адже ревізія повинна бути незалежною. Тому він
зупиняється у Таїсії ...

Далеко від цивілізвції, десь на
кордоні між Китаєм і Монголією
існує артефакт, який хоче дістати
мультимільйонер Чемберс. Він
бере з собою доньку Аніку, вербує Ксандера Ронсона і вирушає
в дорогу.

Професійний боєць ММА змушений брати участь у підпільному чемпіонаті з боїв без правил,
щоб урятувати свою дружину і
дитину, яких тримає в заручниках безжалісний кримінальний
бос...

Компанія дівчат звикла проводити свою відпустку в екстремальних подорожах. Цього разу
вирішили досліджувати віддалені гірські хребти. Усе йде непогано доти, поки вони не знаходять загадковий грот.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.20, 07.20 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.15 Ера будiвництва
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Клуб гумору
08.15 Д/ф «Скобцева-

04.50 Т/с «Жiночий

Бондарчук»

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.30 Т/с «Маруся.
Випробування»

13.00, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт

13.05, 03.50 Д/ф «Антон
Макаренко. Дальня
перспектива»
13.35 Свiтло
14.00, 19.45 Про життя

15.00, 18.20, 01.25, 02.20

`Новини

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Т/с «Угро-2»
19.05, 01.45 Про головне
19.30 Останні
попередження
21.35 Щоденник ПКІ – 2013
21.50 Передмова до ПКІ –
2013
22.00 Другий пiвфiнал
«Євробачення –
2013»
00.00, 01.00 Пiдсумки
00.25 Вiд першої особи
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
02.35 ТелеАкадемiя
04.20 Д/ф «Вiдчувати
барви»

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.15
15.05
16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
22.25
00.25
03.00
04.05

лiкар-2»
Т/с «Людмила»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Собача
робота»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар-2»
Подробицi
Т/с «Людмила»
Т/с «Собача
робота»
Х/ф «Останнiй
самурай»
Подробицi
Т/с «Жiночий
лiкар-2»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.05
12.20
13.30
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.40
23.45
00.00
00.25
01.30
03.05
03.50
04.40

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
Т/ф «Розвiдницi»
Т/ф «Розвiдницi»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Мiняю жiнку-7
Пекельна кухня-3
ТСН
ТСН
Секс-мiсiя-2
Х/ф «Спуск»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
Мiняю жiнку-7

05.00
05.30
06.30
06.40
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
12.10
12.45
13.00
13.35
14.50
16.45
18.45
19.20
20.05
21.50
23.00
00.50
01.45
03.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в
Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Топтуни»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Чужий район»
Т/с «Топтуни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чужий район»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Дiамантовi
собаки»
Несекретнi
файли
Х/ф «Iкар»
Т/с «Дружини
футболiстiв»

НОВИЙ

05.25 Чужi помилки.
06.10
07.55
09.20
10.20

Смертельний дiагноз
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Зiрки
проти папараццi
Зiркове життя.
Зiркова дружба
Якщо ви не впізнали їх на вулиці,
– вони можуть
накинутися на
вас із кулаками і
скалічити вам
життя. І вони
впевнені, що їм
все минеться!
Тому що за кожним із них закріпився статус
«Зірка».

11.15 Х/ф «Кохаю, тому що
13.15
16.00
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
00.20
01.15
02.35

кохаю»
Зваженi та щасливi-2
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Маша
Пирогова – народний
юрист»
Вiкна-Новини
Кулiнарна династiя
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Бiй пiсля
перемоги»
Нiчний ефiр

05.10 Т/с «Вперед, до
05.55
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.30
14.45
15.55
16.55
17.55
19.00
19.15
19.55
21.00
22.00
00.10
00.30
01.25
02.10
02.55
03.00

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Воронiни»
М/c «Качинi
iсторiї»
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»
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

05.20, 10.30 Т/с «Повернути 06.10 Т/с «Дорожнiй
на дослiдування»

патруль-8»

06.50 Х/ф «Знайти та

07.00, 17.00, 19.00, 03.40

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Д/с «Таємницi

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50

знешкодити»

кримiнального свiту»

12.20 Т/с «Говорить
полiцiя!»

14.55, 19.30 Т/с «Вулицi

розбитих лiхтарiв-10»

17.00 Т/с «Ера стрiльця-3»
21.30 Т/с «Кримiналiсти.

Мислити як
злочинець»
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
00.00 Х/ф «Смертоносний
воїн»
02.20 Легенди карного
розшуку
ТЕТ

Подiї
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Глухар»
12.00, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
Україна

23.15 Т/с «Дикий-2»
01.10 Т/с «Грiмм-2»
02.00 Т/с «Камелот»
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

07.55 Мультик з Лунтiком
06.15, 12.25, 19.30 Один на
один з Гамулою
09.00 Т/с «Ранетки»
19.15 Топ-матч
10.00, 18.10 Т/с «Всi жiнки - 07.20,
07.30 Журнал. Лiга
вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»

чемпiонiв УЄФА

08.00 ЧУ. «Шахтар» –
«Таврiя»

13.00, 19.10 Богиня шопiнгу 10.25, 22.50 Чемпiонат
Францiї. «Лiон» –
15.05 Т/с «Студенти»
ПСЖ
16.10, 19.45 Т/с
13.20 Найсмiшнiшi
«Вiсiмдесятi»

17.10, 01.25 Досвiдос
20.45 Вiталька
22.25 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
23.35
00.00
01.00
02.15
03.05

Ю-туба
МосГорСміх
Т/с «Притулок»
Твою маму!
Теорiя зради
До свiтанку

футбольнi моменти

13.40, 01.00 ЧУ. «Зоря» –
«Металiст»

16.00 Чемпiонат Iспанiї.

«Сосьєдад» –
«Гранада»
18.00 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
20.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» – «Реал»
03.15 Лiга Івропи УЄФА.
«Русенборг» –
«Металiст»
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07:10 «СЕМЕН ДЕЖНЄВ»

СТБ

ICTV

ICTV

Денис Коротков працює в міліції.
Його дружина — викладачка
фізкультури в школі. Спокій сім'ї
зі скромним достатком порушує
страшна звістка: їхня єдина дитина, восьмирічна Оленка, важко
хвора...

Бізнес найманого вбивці Рея
йшов досить добре, поки одного
разу все пішло шкереберть: Рей
не виконав завдання, чим викликав гнів одного з ватажків мафії.
І тепер за ним самим полює професійний убивця...

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

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

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

13.00, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт

13.10 Контрольна робота
13.40 Останні
попередження

14.00 Про життя
15.00, 18.20, 01.20, 02.15

`Новини

15.05, 05.50 Дiловий свiт.

21.40
21.45
22.55
23.00
23.20

01.45
02.25
03.50
04.10
04.35

03:25 «НОЧІ У РОДАНТІ»

НТН

що було, не
виправиш»

15.35
19.05
19.50

23:00 «В’ЯЗЕНЬ»

У цьому надзичайно цікавому
фільмі дуже тісно переплетені
між собою вигадка і реальність,
легенда і бувальщина. Ця картина розповідає про життя та пригоди помора Семена Дежнєва.

ПЕРШИЙ
06.15 Хазяїн у домi
06.20, 07.15 Країна on-line
06.30 Т/с «Управа»
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Клуб гумору
08.15 Д/ф «Р. Паулс. Усе,

15.10

07:55 «ДОНЕЧКО МОЯ»

Агросектор
Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
Т/с «Угро-2»
Здоровенькi були
221. Екстрений
виклик. Тиждень
Щоденник ПКІ – 2013
Фольк-music
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
Пiдсумки
Фiльм-концерт
«Ф. Кiркоров.
Щасливий, кльовий i
багатий»
Про головне
Нацiональна
двадцятка
Книга.ua
Свiтло
Надвечiр'я

ІНТЕР
04.50 Т/с «Жiночий

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.15
15.05
16.05
18.00
18.10
20.00
20.30
00.40
02.20
02.50
03.50

лiкар-2»
Т/с «Людмила»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Собача
робота»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Т/с «Анюта»
Новини
Т/с «Жiночий
лiкар-2»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Посейдон»
Подробицi
Д/с «Секретнi
територiї»
Т/с «Жiночий
лiкар-2»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.15

12.30
14.40
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
20.50
22.45

23.35
01.15
02.50
04.25
05.10

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/ф «Бернард»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
Пекельна кухня-3
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу
ТСН
Т/ф «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Казкова Русь
Вечiрнiй квартал
Спецпроект
95 кварталу. Мiй
квартал
Х/ф «Борцю не
боляче»
Х/ф «Спуск»
Х/ф «Вiдпусти мене»
Сiмейнi мелодрами-3
Секретнi матерiали
шоу-бiзнесу

ICTV
04.55 Служба розшуку дiтей
05.05 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.45 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с «Топтуни»
12.10 Т/с «Вулицi розбитих

12.45
13.00
13.35
14.55
16.45
18.45
19.20
20.05
21.50
23.00
00.45
01.40
03.25
04.45

лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Чужий район»
Т/с «Топтуни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Чужий район»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «В'язень»
Провокатор
Х/ф «Безжалiснi»
Х/ф «Ночi у Родантi»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.50 Чужi помилки.
Повернення Кацмана

НОВИЙ
05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Т/с «Вперед, до

06.35 Х/ф «До Чорного
моря»
Ірина та Микола
вирішують поїхати автомобілем
до Чорного моря
і дорогою звідти
відсвяткувати весілля. Проте їх
переслідує машина викладача
Хохлова, який
давно кохає Ірину. А незабаром
до них приєднується і енергійна
незнайомка...

07.55
09.50
17.50
18.00
20.00
22.00
22.35
00.05
01.10
02.50

Х/ф «Донечко моя»
Х/ф «Надiйний засiб»
Вiкна-Новини
Х/ф «Дiамантова
рука»
Холостяк-3
Вiкна-Новини
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Кохаю, тому що
кохаю»
Нiчний ефiр

05.55
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.30
14.45
15.50
16.50
17.55
19.00
19.15
19.55
21.00
22.00
00.10
00.30
01.25
02.10
02.55

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Пiраньї
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Воронiни»
М/c «Качинi
iсторiї»
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 «Милi ошуканки»
Т/с «Веронiка
Марс»
Т/с «Веронiка
Марс»
Зона ночi

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Дорожнiй

НТН
05.30 Т/с «Повернути на
дослiдування»
Х/ф «Семен Дежнєв»
Ранковий «Свiдок»
Т/с «Охоронець»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-10»
16.45, 19.00, 02.55 Свiдок
17.00 Т/с «Ера стрiльця-3»
19.30 Т/с «Статський
радник»
23.30 Х/ф «Клiнiка»
01.20 Х/ф «Смертоносний
воїн»
03.25 Легенди карного
розшуку
04.25 Речовий доказ
05.15 Уроки тiтоньки Сови

07.10
08.30
09.00
14.50

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00, 18.10 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.00 Богиня шопiнгу
15.05 Т/с «Студенти»
16.10, 19.45 Т/с
«Вiсiмдесятi»
17.10, 01.25 Досвiдос
19.10 Одна за всiх
20.45 Вiталька
22.25 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Надто грубо для
Ю-туба
23.35 Дурнів+1
00.00 Т/с «Притулок»
01.00 Твою маму!
02.15 Теорiя зради

патруль-8»

07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.00, 17.20, 21.50
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Глухар»
12.00, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить
Україна

23.15 Т/с «Дикий-2»
02.55 Ласкаво просимо
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.05, 16.00 Один на один з
Гамулою
08.00 ЧУ. «Чорноморець» –
«Металург» (З)
10.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Райо Вальєкано» –
«Валенсiя»
13.10 ЧУ. «Шахтар» –
«Таврiя»
15.05 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
17.00, 02.35 Futbol Mundial
17.35 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
17.45 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – «Вiган»
19.55 Чемпiонат Францiї.
«Лiон» – ПСЖ
21.55 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
22.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» –
«Гранада»

СУБОТА, 18 ТРАВНЯ 2013 РОКУ

10:00 «ТЕРАПІЯ КОХАННЯМ»

12:55 «МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА»

13:25 «ЛІКАРНЯ»

16:00 «ДУЕЛЬ»

ІНТЕР

ICTV

НТН

УКРАЇНА

Ніна розлучена і сама виховує
доньку Юлю. Дочка вже виросла,
і жінки нічого не приховують одна
від одної. Ніна записується у
секцію йоги, де знайомиться з
Євгеном, красенем і успішним
бізнесменом...

Демобілізований офіцер Шарапов направлений на роботу в
МУР. Разом із капітаном Жегловим йому доведеться вистежити
і знешкодити небезпечну банду
«Чорна кішка», на рахунку якої
— серія пограбувань і вбивств.

Це лікарня. Здавалося б, що
може бути привабливого в її
розміреному рутинному житті:
хворі люди, втомлені лікарі, вічні
злидні і відсутність найнеобхіднішого.
... Але в Росії можливе все.

Женя і Володя дружать з дитинства, разом працюють і захоплюються мотоспортом. У Володі є
наречена Ольга, але, як стає відомо Жені, вона збирається
заміж з корисливою метою.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.45 Присвяти себе

04.35 Т/с «Жiночий

футболу!
08.05 Олiмпiйський виклик
08.20 Панянка i кулiнар
08.55 Домашня скарбничка
09.05, 05.30 Життя на
рiвних
09.25 Армiя
09.40 Х/ф «Ескадрон гусар
летючих»
12.45 В гостях у Д. Гордона
13.50 Концерт В. Павлика
«Освiдчення»
16.15 Енергоблок
16.30 Золотий гусак
17.10 Концерт Нiколо
«Весна прийшла»
20.10 Без цензури
20.40 Кабмiн: подiя тижня
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 05.50 Служба
розшуку дiтей
21.00, 01.35 Пiдсумки дня
21.30 Передмова.
Євробачення
22.00 Фiнал «Євробачення
– 2013»
01.15 Ток-шоу ПКІ – 2013
«Пiслямова
Євробачення»
01.30 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
02.00 Д/ф «Тi десять рокiв.
Євген Сверстюк»
02.45 ТелеАкадемiя
03.45 Нащадки
04.45 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
05.10 Контрольна робота

лiкар-2»
06.00 Шустер Live

10.00 Х/ф «Терапiя
коханням»

12.05 Т/с «Сiмейний
детектив»

1+1

06.10 Х/ф «Вiдпусти мене»
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея
«Хто там?»

10.15 М/с «Енгрi бердс»
10.20 М/с «Людина-павук.
10.45

Головні герої
історії – два покоління однієї родини: батько і
син Гордєєви,
Микола Михайлович і Євген Миколайович. Живуть вони в
сільському будинку на околиці
провінційного міста десь у Центральній Росії.

13.05 Т/с «Одну тебе
кохаю»

17.30
20.00
20.30
22.55
02.20
02.50
04.20

Т/с «Янгол у серцi»
Подробицi
Т/с «Янгол у серцi»
Т/с «Гидке каченя»

ICTV

11.05
12.05
12.40
14.55
15.55
16.30
18.30
19.30
20.00
22.00

Щоденник
супергероя»
М/с «Людина-павук.
Щоденник
супергероя»
Свiт навиворiт-4.
В'єтнам
Тачки
Великi перегони
Шiсть кадрiв
Казкова Русь
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-3
ТСН
Великi перегони
Х/ф «Макс Пейн»

Співробітникові
управління боротьби з наркотиками немає на що
скаржитися. Словом, не життя, а
американська
мрія, яка одного
разу обертається
найстрашнішим
жахіттям: якийсь
психопат убиває
його дружину і
дочку. Відтепер у
Макса тільки одна мета – помститися.

Подробицi

00.10 Х/ф «Мiсячний

Д/ф «Кухня»

гонщик»
02.30 Х/ф «Вогнем i
мечем»

Д/ф «Битва за воду»

05.30
06.00
06.05
08.55
10.00
10.40
11.35
12.00
12.55
18.45
19.00
20.50
00.50

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Чужий район»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Максимум в Українi
Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
Факти. Вечiр
Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
Т/с «Зниклi»
Х/ф «Хронiки
мутантiв»
Під кінець льодовикової епохи
з’явилася Машина. Вона прилетіла ззовні з однією метою – перетворити людину на мутанта...
Майор Мітч Хантер веде жителів
Землі в останній
бій проти демонічної армії, яка
бажає завоювати

НОВИЙ

05.35 Нашi улюбленi
06.40
08.00
08.55
10.05
12.00
15.45
16.55
19.00
21.15
22.20
22.45

мультфiльми
Х/ф «Руслан i
Людмила»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Хата на тата
Холостяк-3
Як вийти замiж
з А. Чеховою
Х/ф «Дiамантова
рука»
Україна має талант!-5
Зваженi зi скандалом
Україна має талант!-5
Х/ф «Я щаслива»
Життя матері
трьох дітей Наталі Полушкіної одноманітне і звичне. Кожен день
одне і те ж: тісна
квартира, прання, прибирання,
робота та ще й
безробітний чоловік, який вважає себе господарем будинку.
Але прийшла до

весь світ.

неї Катя...

02.40 Х/ф «Безжалiснi»
04.10 Про-Ziкаве.ua

00.35 Детектор брехнi-3
01.45 Нiчний ефiр

05.30
07.15
08.05
10.00
12.00
13.40
14.00
14.35
14.45
16.10

М/ф «Зникле рисеня»
Парад рад
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Файна Юкрайна
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Робiн Гуд.
Принц злодіїв»
Зухвало втікши з
арабського полону, лицар Робін
повертається до
Англії. Але родо-

06.00 Т/с «Охоронець»
11.30, 03.35 Речовий доказ
12.00, 01.20 Головний
свiдок

13.00, 02.05 Випадковий
свiдок

13.25 Х/ф «Клiнiка»
15.20 Т/с «Доктор Тирса»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-12»

23.00 Д/с «Реальнi
злочинцi»

23.30 Х/ф «Другий у
командi»

02.30 Легенди карного
розшуку

03.55 Агенти впливу
05.05 Уроки тiтоньки Сови
05.25 Правда життя
ТЕТ

зруйнований, а

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

батько убитий

10.05 М/с «Вперед, Дiєго,

вий замок Робіна

Ноттінгемським
шерифом. Поклявшись помститися, Робін
набирає відчайдушну команду
шукачів пригод...

19.10
22.00
00.00
01.40
02.25

УКРАЇНА

НТН

Х/ф «Острiв»
Хто зверху?-2
Х/ф «Сестри»
Т/с «Веронiка Марс»
Зона ночi

дослiдниця»
вперед!»

10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
11.10
11.50
13.40
14.40
16.50
18.45
21.10
23.00
01.10
03.05
04.55

Пустотлива сiмейка»
М/с «Фiксики»
М/ф «Чарiвна
карусель»
Т/с «Половинки»
Х/ф «План Б»
М/ф «Роботи»
Х/ф «Планета мавп»
Вiталька
Х/ф «Кохання та iншi
лiки»
Х/ф «Подорож в
хмарах»
Х/ф «Надiя»
Т/с «Еллi МакБiл»

06.00
07.00
07.10
09.00
10.00
12.00

Срiбний апельсин
Подiї
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Таємницi зiрок
Т/с «Дорожнiй
патруль-8»
16.00 Х/ф «Дуель»
18.00 Т/с «Безцiнне
кохання»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Безцiнне
кохання»
22.10 Х/ф «Рiвняння з
усiма вiдомими»
02.00 Х/ф «Куди приводять
мрiї»
03.40 Подiї
04.00 Х/ф «Прощення»
05.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

07.00 Найсмiшнiшi

футбольнi моменти

07.10, 16.00 Чемпiонат

Iталiї. Передмова до
туру

07.35, 13.00, 17.10

Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
08.00 Чемпiонат Францiї.
«Лiон» – ПСЖ
11.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Малага» – «Севiлья»
13.35, 16.35 Топ-матч
13.40 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – «Вiган»
17.45, 20.30 Футбол live
18.25 ЧУ. «Говерла» –
«Волинь»
20.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Гранада» –
«Осасуна»
22.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» –
«Сосьєдад»
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06:00 «ПОВЕРНЕННЯ «СВЯТОГО ЛУКИ»

10:50 «ВОГНЕМ І МЕЧЕМ»

21:40 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

23:00 «БОМЖ»

НТН

1+1

ICTV

ІНТЕР

З музею викрадена картина
«Святий Лука» пензля Франса
Хальса. Пошук очолив полковник Зорін, який вступив у важкий
поєдинок зі злодієм-рецидивістом на прізвисько Граф.

XVII сторіччя. Річ Посполита
охоплена вогнем, спровокованим сваркою Богдана Хмельницького з паном Чаплинським,
який запоров на смерть полковникового сина. Ображений
Хмель підняв Запорізьку Січ ...

Ван Хельсинг за завданням Ватикану вирушає в Трансильванію, щоб знищити небезпечного,
наділеного невідомою силою
графа Дракулу. На допомогу Ван
Хельсингу приходить безстрашна Ганна Валері.

Життя Миколи Фролова текло
спокійно. Працюючий пенсіонер,
він жив у коханні та злагоді з
дружиною Тамарою. Він завжди
був людиною порядною і чесною.
Але настав чорний день, коли
Миколу позбавили всього...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.30 Д/ф «Росiйська
Палестина»

07.35, 23.50 Дружина
09.05 Подорожуй свiтом
09.35 Ближче до народу
10.30 Хто в домi хазяїн?
10.55 Маю честь запросити
11.40 Околиця
12.05 Шеф-кухар країни
13.05 Свiт навколо тебе
13.25 Футбол. ЧУ.
«Металург»
(Запорiжжя) –
«Шахтар» (Донецьк)
15.25 В гостях у Д. Гордона
16.15 Х/ф «Лiтня поїздка до
моря»
17.45 Дiловий свiт. Тиждень
18.20 Про життя
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.45, 02.00 Точка зору
22.05 Вiра. Надiя. Любов
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
02.20 Фольк-music
03.20 Х/ф «Ескадрон гусар
летючих»

ІНТЕР
06.20 Т/с «Сiмейний

07.05
09.20
09.55
10.55
11.55
13.45
18.05
20.00
21.00
23.00
01.05
01.55

детектив»
Х/ф «Терапiя
коханням»
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка
Смачне побачення
Т/с «Сiмейний
детектив»
Т/с «Янгол у серцi»
Т/с «Сiльська iсторiя»
Подробицi
Т/с «Сiльська iсторiя»
Х/ф «Бомж»
Подробицi
Т/с «Одну тебе
кохаю»
Місце дії – село
на півдні Сибіру...
Кілька поколінь
людей, їх звичайне життя з мріями і розчаруваннями. І все це – в
реаліях російського двадцятого
сторіччя: при невпинних «переломах», «змінах»,
«революціях» і
«перебудовах».

1+1
06.00 Х/ф «Борцю не

07.30
09.35
10.10

10.30

10.50
15.05
19.30
20.15
00.05
01.05

боляче»
Х/ф «Американська
дочка»
Марiччин кiнозал.
Мультфiльм
М/с «Людина-павук.
Щоденник
супергероя»
М/с «Людина-павук.
Щоденник
супергероя»
Х/ф «Вогнем i
мечем»
Х/ф «Next.
Наступний-2»
ТСН
Т/с «Легенди про
Круга»
Свiтське життя
Х/ф «Межа»
У бунтівного підлітка не складаються стосунки з
батьком. Його
відправляють в
реабілітаційний
центр, щоб спробувати виправити поведінку, не
знаючи, що насправді – це
центр тортур.

02.45 Х/ф «Next.

ICTV
04.45 Факти
05.05 Свiтанок
06.05 Квартирне питання
06.55 Дача
07.30 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»

14.45 Т/с «Зниклi»
18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф «Соломон Кейн»

СТБ
05.15 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.25 Х/ф «Руслан i
Людмила»

07.40 Їмо вдома
08.45 Кулiнарна династiя
10.40 Караоке на Майданi
телепроект і

Соломон Кейн –
англійський сол-

тьох форматів,

дат XVI сторіччя,

який є продук-

який усвідомив,

том вітчизняного

що жорстокими

виробництва.

вчинками навіки

Адже охочих за-

занапащена його

співати на голов-

душа. Маючи на-

ній площі країни

мір спокутувати

з кожним разом

свої гріхи, Кейн

стає все більше і
більше.

клянеться жити у

11.40 Т/с «Маша
Пирогова – народний
юрист»

лю прийшли темні сили, які вимагають бою!

21.40 Х/ф «Ван Хельсинг»
00.10 Х/ф «В'язень»
01.55 Х/ф «Дiамантовi

15.50
19.00
20.00
22.00

собаки»

03.25 Х/ф «Хронiки

Наступний-2»

мутантiв»

06.30
07.45
08.00
10.00

Найтриваліший
один з небага-

мирі. Але на зем-

НОВИЙ
05.45 Х/ф «Пригоди Елмо в

Україна має талант!-5
Битва екстрасенсiв
Один за всiх
Слiдство ведуть
екстрасенси

01.45 Х/ф «Донечко моя»
03.15 Нiчний ефiр

11.40
13.40
16.00
18.00
21.00

Грязеландiї»
М/ф «Гноми i тролi.
Секретна комора»
Церква Христова
Х/ф «Лох-Несс»
М/ф «Том i Джеррi
проти Карибських
пiратiв»
Х/ф «Робiн Гуд.
Принц злодіїв»
Х/ф «Вигляд зверху
кращий»
Х/ф «Принцеса»
Х/ф «Острiв»
Х/ф «Золотий
компас»
Дванадцятирічна
Ліра вирушає у
дивовижну подорож до Північного Полюсу на пошуки свого викраденого друга.
У дорозі дівчинці
відкриються таємниці її минулого і неймовірний
зв’язок з паралельним виміром.

23.00 Х/ф «Джона Хекс»
01.00 Т/с «Веронiка Марс»
02.20 Зона ночi

НТН
06.00 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»

07.30 Т/с «Статський
радник»

11.30, 03.10 Легенди
карного розшуку

12.00, 05.05 Агенти впливу
13.00, 14.00 Православнi
святi

15.00 Т/с «Таємницi
слiдства-12»

19.00 Т/с «Стрiлець»
23.00 Д/с «Таємницi
кримiнального свiту»

23.30 Х/ф «Свавiлля»
01.30 Х/ф «Воронована
сталь»

04.05 Речовий доказ
05.45 Уроки тiтоньки Сови
06.00 Правда життя
ТЕТ
06.00
07.15
08.00
08.35
09.00
09.40

10.05
10.40
11.10
11.50
12.45
14.40
16.50
19.15
22.00
00.05

Дiзнайся як
Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
М/с «Фiксики»
Д/ф «Морськi
динозаври»
М/ф «Роботи»
Х/ф «Любий Джон»
Х/ф «Планета мавп»
Х/ф «Трон. Спадок»
Х/ф «Чужий-4.
Воскресiння»
Х/ф «Третє бажання»

УКРАЇНА
06.10 Срiбний апельсин
06.50 Подiї
07.10 Х/ф «Дуель»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Х/ф «Багата
Маша»

14.00 Х/ф «Рiвняння з
усiма вiдомими»
Т/с «Пiдстава»
Подiї тижня
Т/с «Пiдстава»
Великий футбол
Т/с «Ментiвськi
вiйни-3»
03.50 Подiї тижня
04.35 Х/ф «Куди приводять
мрiї»

18.00
19.00
20.00
23.00
00.30

ФУТБОЛ
07.30 Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру
08.00 ЧУ. «Говерла» –
«Волинь»
10.30 Д/с «Футбольнi
битви»
11.00, 04.45 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
11.30 Один на один з
Гамулою
12.30, 13.05, 15.30, 18.00,
20.30 Футбол live
13.25 ЧУ. «Металург» (З) –
«Шахтар»
15.55 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Чорноморець»
18.25 ЧУ. «Таврiя» –
«Динамо»
21.15 Топ-матч
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Вальядолiд»
00.15 Чемпiонат Англiї.
«Ньюкасл» –
«Арсенал»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 17, 10 травня 2013 року
ДЕНЬ МАТЕРІ

“

«Шануй батька свого і матір свою,
щоб довгими дні твої були на землі».
Заповідь Господня

Найрідніша і найдорожча
Весна здіймає на крила,
Травень. Прокинулась від сну природа, задзвенів у
блакиті пташиний спів, травою і квітами вбралася земля Всміхаються сонцю поля,
Живе у хлібороба надія –
й теплий весняний вітер приніс нам Свято матері.

За турботу віддячить земля.

Світлана ДЕЙЧУК

Кожен із нас з дитинства і до
своїх останніх днів несе в душі
єдиний і неповторний образ –
образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і
буде самовіддано любити незважаючи ні на що. Мати – це усе:
життя, вірність, працелюбність
святість, вічність. У кожної людини стоїть вона початком життєвого шляху. Мати народила
нас, навчила говорити, читати і
запалила у серці вічне світло любові до життя.
Любов до рідного краю, мови
починається з колискової маминої пісні, яка зачаровує надзвичайною ніжністю і простотою.
Під її чарівну мелодію виростали
поети і композитори, хлібороби
й захисники рідної землі, філософи та просто мудрі люди.
Мати... Це перше слово, яке з
радістю та усмішкою вимовляє
дитина. Перші поняття про щастя, добро і ласку, нерозривно

Колектив Донецького прикордонного загону
щиро і сердечно вітає з ювілеєм начальника
прикордонного загону полковника ЛИСЮКА
Юрія Олександровича!
Бажаємо Вам невичерпної життєвої енергії
й наснаги, успіхів і звершень у нелегкій і
почесній службі, міцного козацького здоров’я,
бадьорості, натхнення та нових службових
здобутків! Нехай Ваш життєвий і професійний
досвід ще довгі роки служитиме на благо
Батьківщини!
Керівництво та персонал Ізмаїльського
прикордонного загону щиро вітає своїх
колег, іменинників травня: підполковника
УСОВА Олега Миколайовича, майорів –
ГУМІНСЬКОГО Олександра Вікторовича,
ГАЛАНЗОВСЬКОГО Ігоря Володимировича,
ПОЛЬОВОГО Олександра Дмитровича,
МЕЛЬНИКА Костянтина Івановича, капітанів
– БІЛОУСА Назара Костянтиновича, НОСАЛЯ
Сергія Анатолійовича, ФЕДОРОВСЬКОГО
Валентина Віленовича, КАРАПОЗЮКА
Олександра Олександровича, лейтенантів
– САПУНЖИ Віктора Андрійовича та
ЯЗДОВСЬКОГО Руслана Олександровича!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя,
достатку та успіхів у службі!
Керівництво відділу прикордонної служби
«Селятин» Чернівецького прикордонного
загону щиро вітає з Днем народження
персонал, народжений у травні: капітана
ЧУЧУКАЛА Артема Юрійовича, старшого
прапорщика БАГНЯКА Віталія Васильовича
та прапорщика АЛЕКСАНДРОВА Юрія
Олександровича! Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя і здобутків у всіх починаннях,
сімейного благополуччя, успіхів у службі та
всього найкращого в житті!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
ООлег
лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Черговий по номеру
Максим СІБУРОВ
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Вернулися птахи додому,
Затьохкав в гаю соловей,
Так хочеться вірить весною:
Самотніх не буде людей!

від 29 квітня 2013 року № 247- ОС
По Головному центру обробки спеціальної
інформації Державної прикордонної служби
України
майор
капітану ЖУРАВЕЛЬ Вікторії Григорівні
по Азово-Чорноморському регіональному
управлінню ДПСУ
капітан 2 рангу
підполковнику ГІЗУНУ Ігорю
Володимировичу

від 29 квітня 2013 року № 249 - ОС
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
полковник
підполковнику СЕМАКОВУ Альберту
Валерійовичу
від 8 травня 2013 року № 258 - ОС
по Північному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору КУЛЯНИЦІ Ігорю Володимировичу
Управління кадрів АДПСУ

Джемілова Зіна
АР Крим. Допоможіть знайти 12-річну Зіну Джемілову!
Дівчинка зникла 1 квітня 2013 року з перону залізничного вокзалу м. Сімферополь.
Прикмети дитини: на вигляд 15-16 років,
140-150 см на зріст, довге темне волосся.
Одяг: біло-коричнева куртка, рожевий
светр, коричневі джинси, чорні напівчобітки.
Відповіді на сканворд,
цього номеру:

Персонал, рада та актив ветеранської
організації Одеського прикордонного
загону щиро та сердечно вітають з Днем
народження начальника прикордонного
загону полковника ВАСИЛЬКІВСЬКОГО
Владислава Станіславовича! Особовий
склад високо цінує та поважає Ваш
професіоналізм, компетентність і
вимогливість у виконанні службових завдань,
справедливість, чуйність і людяність у
ставленні до підлеглих.
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, сімейної злагоди, благополуччя,
професійного росту та наснаги для нових
звершень!

Весна
Знову завесніло надворі
Радість у серці й душі.
Добро віщують нам зорі,
А діти захистять від біди.

Ось такі поетичні рядки мами, яка щиро переймається долею своїх синівприкордонників
Андрія
та
Олександра КАЛЮЖНИХ, пишається їхніми успіхами у службі та житті, а ще має ліричну
душу. Отож хочеться у це свято
сказати щирі слова привітання
і подяки усім мамам, які виростили наших охоронців кордону!
Нехай сила і мужність ваших дітей завжди живляться
любов’ю і підтримкою рідних
і близьких і після будь-яких
«баталій», які трапляються у
повсякденному мирному житті, вдома на них завжди чекає
затишна гавань.
Хай ваші серця будуть зігріті любов’ю та теплом, домівки
наповняться добром, радістю
та Божим благословенням, а
очі світяться щастям. Усім мамам – міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку
та благополуччя! Хай у житті
кожної матері панує гармонія і
вдача!
n

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колегія та персонал
Північного
регіонального
управління вітають
з Днем народження
начальника
Північного
регіонального
управління генералмайора ТОКОВОГО
Ігоря Борисовича!
Нехай завжди з Вами будуть невичерпна
енергія, сила духу, віра у здійснення всіх
мрій, а Ваша повага до людей, помножена
на професійність, стануть джерелом творчої
наснаги та бадьорості!
Бажаємо Вам, шановний Ігоре Борисовичу,
міцного козацького здоров’я, завзятості,
сили, вагомих перемог і грандіозних
здійснень. Нехай Ваші ідеї й починання
приносять Вам щастя, задоволення,
знаходять розуміння та підтримку. Нехай
вдача та творчий неспокій і надалі
супроводжують в усіх звершеннях на благо
народу України та Вашої родини!

пов’язані з образом найдорожчої
для нас людини – матері.
День матері – свято любові
та пошани і єдина справжня нагорода за нього – взаємна любов.
У всьому світі вважається мірою
вартості людини вдячність матері за життя, за всі її старання,
виховання і самопожертви. Цього дня вітають матерів, дарують
квіти, висловлюють свою любов
і повагу. І скільки б не було людині років, їй завжди потрібна
мама, її ласка, порада, незрадлива любов і ніжна посмішка.
Серед редакційної пошти
є вірш Олени Миколаївни
КАЛЮЖНОЇ із смт. Велика Писарівка Сумської області.

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 8000 прим. Замовлення: 29653
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Вирішив бігом зайнятися! Пару кілометрів пробіг. Щоб дістатися назад до будинку, довелося таксі викликати...
* * *
Шопінг із дружиною – це шантаж із
елементами пограбування та психологічного насилля.

