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Сумщина: прикордонний аспект

Рівень готовності
України до проведення
спортивного дійства,
за яким спостерігатиме
увесь світ – фінальної
частини Євро-2012 –
сьогодні є одним із
найактуальніших
питань вседержавного
значення. В
прикордонній
службі України таку
підготовку повністю
завершено. Саме
ця теза прозвучала
у ході Колегії
Держприкордонслужби,
на якій підсумовували
що і як зроблено у
цьому контексті.

Протизаконним діям у сумському прикордонні
правоохоронці у зелених кашкетах дають достойну відсіч.
Про це свідчать і доволі вагомі результати оперативнослужбової діяльності загону. Про охорону тутешньої
ділянки кордону, підготовку до Євро-2012 та розбудову
прикордонної інфраструктури «ПУ» спілкувався з
начальником Сумського прикордонного загону полковником
Володимиром БЕРКУТОЮ.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

На зеленій хвилі свята
28 травня із професійним святом
охоронців українських рубежів
особисто привітав Президент
України Віктор ЯНУКОВИЧ.
До прикордонного містечка у
Бортничах Глава Держави прибув
безпосередньо з кордону, адже
перед тим він урочисто перерізав
символічну стрічку на відкритті
термінального комплексу «D»
у «Міжнародному аеропорту
«Бориспіль».
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НА ДОЗВІЛЛІ

Смарагдовий цвіт країни

Програма телепередач
на 4-10 червня 2012 року

По всій державі відбулися урочисті заходи,
приурочені професійному святу захисників рубежів
України – Дню прикордонника. Одним із таких уже
традиційно стало нагородження лауреатів
премії «Смарагдова ліра» за кращі твори
літератури і мистецтва, головною тематикою
яких є звитяга охоронців рубежу.

8-11

7

стор.

стор.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,6 млн.
осіб

386

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

74

особи

7

з них
незаконні мігранти

Вилучено

10 од.

зброї

>

253

од.
боєприпасів

> 0,3

кг
нарк. речовин

Затримано

2,7

млн. грн.
на
контрабандних товарів
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n On-line шлях

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 353/2012

до РАЦСу

Головне управління юстиції
в Одеській області розробило
та впровадило програмний
продукт, який дає можливість
громадянам здійснювати через
Інтернет попередній запис на
прийом до відділів РАЦС. Ця
послуга є нововведенням в
Україні і дає змогу спростити
процедуру запису на прийом
у відділ РАЦС. Поки що
попередній запис на прийом
здійснюється в тестовому режимі
в одному з відділів РАЦС у
м. Одеса (з питань реєстрації
народження). Після тестування,
систему планується запустити в
практичну експлуатацію в усіх
РАЦСах міста. Планується, що
така послуга стане черговим
кроком на шляху комфортного
та якісного обслуговування
громадян, зауважили у пресслужбі Мін’юсту.
www.unian.net

n Не більше

п’яти упаковок
ліків
Кабінет Міністрів прийняв
постанову, в якій визначив
обсяги та порядок ввезення
громадянами на митну територію
України лікарських засобів
та спеціального дитячого
харчування. Відтепер громадяни
можуть ввозити на митну
територію України лікарські
засоби, які переміщуються
в ручній поклажі та/або
в супроводжуваному або
несупроводжуваному багажі
громадянина. На одну особу
можна ввезти не більше
п’яти упаковок кожного
найменування, крім лікарських
засобів, що містять наркотичні
чи психотропні речовини.
Якщо курс лікування потребує
більше ліків, то їх можна ввезти
у кількості, що не перевищує
зазначену в рецепті, який має
бути засвідчений печаткою
лікаря та/або закладу охорони
здоров’я.
www.kmu.gov.ua

n Ціни

на бензин
буде знижено
Антимонопольний комітет
України рекомендував
учасникам ринків
нафтопродуктів знизити
ціни, адже на сьогодні немає
об’єктивних економічних
підстав для зростання та
утримання цін на існуючому
рівні. Так, у період з 3 квітня
до 10 травня 2012 року ціни
на сиру нафту знизилися
на 12%, показники Platts на
відповідне пальне зменшилися
на 18,8%, в той час як ціни на
АЗС у середньому зросли на
3%. Такі рекомендації надано
ПІІ «Лукойл Україна», ПАТ
«Концерн Галнафтогаз», ПП
«Окко нафтопродукт», ТОВ
«Торговий дім Континіум –
Галичина», ТОВ «Континент
Нафто Трейд», ТОВ «Альянс
Холдинг», ТОВ «УТН-Восток» і
СП ТОВ «Кершер».
www.kmu.gov.ua

Про відзначення державними нагородами України
За вагомий особистий внесок у справу охорони державного кордону, зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм
та з нагоди Дня прикордонника постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
ЛАНТВОЙТА Олега Борисовича – генерал-лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
ОВСЯННІКОВА Михайла Івановича – полковника у відставці
ЧУДНОВСЬКОГО Івана Тимофійовича – генерал-майора у відставці
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня
ЗЮЗЬКА Юрія Володимировича – полковника
Нагородити орденом Данила Галицького
ДЕМКІВА Сергія Петровича – полковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БАТИРА Руслана Анатолійовича – майора
ГЛАДУША В’ячеслава Валентиновича – майора
ГУЛЕВАТОГО Костянтина Вікторовича – підполковника
ЗАБРОДОЦЬКОГО Артема Олександровича – підполковника
КУДРИНСЬКОГО Олега Юрійовича – полковника
ЛОШАКА Юрія Михайловича – капітана 1 рангу
ТИТОВЕЦЬ Ольгу Василівну – старшого лейтенанта
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня
ПЕТРЕНКА Михайла Юрійовича – підполковника медичної
служби

РЯБУЩЕНКА Олега Григоровича – капітана 3 рангу
САВЧЕНКА Юрія Петровича – старшину
ТАТАРІНА Олександра Васильовича – капітана
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
КОЗЛОВСЬКОГО Андрія Богдановича – прапорщика
КРАВЧЕНКА Юрія Васильовича – старшого прапорщика
СНІГУРА Миколу Петровича – прапорщика
Присвоїти почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ»
ЗОРИКУ Миколі Григоровичу – головному редакторові журналу «Кордон» Інформаційного агентства Державної прикордонної
служби України, майору
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
ТОМКІВУ Ігорю Орестовичу – заступникові ректора Національної академії – начальнику факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби Украї
ни, генерал-майору
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»
МИХЕЄНКУ Максиму Михайловичу – заступникові директора департаменту – начальнику управління правового забезпечення
Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майору юстиції.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
28 травня 2012 року

КОМПЕТЕНТНА ДУМКА

Андрій Клюєв:

«В армію повинні йти кращі,
а не ті, кого більше нікуди
не беруть»
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ
заявив, що для забезпечення повноцінної безпеки Україні необхідно
значно підвищити мотивацію військовослужбовців і загальний престиж
військової служби.
www.rnbo.gov.ua

За його словами, сьогодні соціальні стандарти військовослужбовців нижчі, ніж у військових усіх наших сусідів – це стосується не
тільки грошового забезпечення, а й житлової
проблеми. Адже неприпустимою є ситуація,
коли зарплата командира військової бригади
менша, ніж у контрактника сусідньої держави.
Тому Президент України поставив завдання

довести рівень забезпечення людей у погонах
до рівня сусідніх держав – країн-членів ЄС.
Так, з липня – вересня 2012 року та з початку
2013 року заплановано підвищення пенсійних
виплат колишнім військовослужбовцям. До
цієї роботи широко залучається Міністерство
соціальної політики, інші міністерства та відомства, тому що тільки якісна координація
всіх гілок влади дасть можливість ефективно
реалізувати систему соціальних заходів. Також
опрацьовується питання щодо запровадження
механізму постійного перерахунку пенсій при

збільшенні витрат на грошове забезпечення.
Крім того, після розгляду пропозицій Міноборони та інших заінтересованих відомств буде
впроваджено програму іпотечного кредитування для військовослужбовців, яка передбачатиме можливість одержання кредитів на
15–20 років під мінімальні відсотки для купівлі
або будівництва житла. У процесі реформування не менш важливим є забезпечення соціального захисту та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової
служби.
n

ТРАНСКОРДОННИЙ РУХ

Тимчасові дозволи
для іноземних перевізників
Міністерство інфраструктури України затвердило Тимчасовий порядок
оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення
перевезень пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату)
між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
www.kmu.gov.ua

Відтепер іноземні автоперевізники забезпечуватимуть транспортування вболівальників, гостей і учасників чемпіонату
Євро-2012 зі своїх країн по Україні з дня
оформлення дозволу до 15 липня 2012 року

включно. Тимчасовим порядком установлено процедуру оформлення, обліку і видачі дозволів іноземним перевізникам для
перевезення пасажирів по Україні під час
Євро-2012. Видачу таких дозволів проводитиме ДП «СМАП» за фактом прибуття автомобільного транспортного засобу з кількістю місць для сидіння більше 9 (з місцем
водія включно) при пред’явленні свідоцтва

про реєстрацію транспортного засобу, посвідчень водіїв та списку пасажирів. Таке
нововведення дасть змогу покращити обслуговування пасажирів при міжнародних
перевезеннях і сприятиме проведенню фінальної частини Євро-2012 на належному
рівні.
n
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ПІСЛЯМОВА ДО ПОДІЇ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Столична Алея прикордонної слави
Можна сміливо стверджувати: день 28 травня
нинішнього року у київському парку Перемоги пройшов
під егідою відзначення професійного свята охоронців
державних рубежів – воїнів у зелених кашкетах.
Василь КЛИМЕНКО,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Квапливими кроками перетинаю вздовж центральну алею парку, що своїми розмірами нагадує
проспект. Куди йти далі?
– Підкажіть, будь ласка, десь
тут мають бути прикордонники,
– запитую у молодої пари, що йде
назустріч. Юнак з русявою дівчиною зупиняються.
– А ви, мабуть, прикордонник…
Не встигаю ствердно кивнути
головою, як юнак, усміхаючись,
вітає:
– З Днем прикордонника, Вас,
– каже він. – Пройдіть трохи далі
і праворуч побачите два прикордонні стовпи. Від них – прямо…
– Там уже й музика грає, – підказує наостанок дівчина.
…Не помітити двох прикордонних символів неможливо. Один – червоно-зелений з
колишнім радянським гербом,
другий – синьо-жовтий з українським тризубом, – як вартові біля
дозорної стежки зустрічають тих,
хто спрямовує свої кроки на алею.
Вздовж неї, по обидва боки, як
дві рівних шеренги, два ряди молодих дерев, що торік посадили
прикордонники.
Поруч на галявині, з невеликим узвишшям у центрі, з накритою білою тканиною стелою, уже
володарює людське різноголосся.
Від зелених кашкетів чоловіків,
більшість з яких у цивільному
одязі, очі розбігаються – як же тут
багато колишніх прикордонників.

Порівняно з ветеранами похилого
віку ще молоді, енергійні, з радісними усмішками на обличчях. Поряд – багато жінок, юнаків і дівчат
– і над усім цим витає атмосфера
щирої, непідробленої приязні.
Звучить команда шикуватися, і
над зеленими кашкетами враз піднімаються древка з невеличкими
щитами, на яких великими літерами виписані абревіатури най
менувань прикордонних округів
колишнього СРСР. Свіжий вітерець тихо налітає, ніби гортає полотнища з написом: «Спілка воїнів запасу Прикордонних військ
«Кордон».
Знайомимося з учасниками
свята – колишніми охоронцями
державних рубежів майже усіх
тодішніх прикордонних округів.
Це кияни Олексій ШАРАВАРА,
Сергій ДОЛЯ, тернопільчанин
Петро ЛЕВИЦЬКИЙ, Володимир ЧЕРКАСОВ із міста Стаханово, що в Луганській області. Роман МАШУТЕНКО – із
Миколаївщини. Разом з ними
– їхні прикордонні побратими
Володимир КУЛАГІН, Павло
ДУЛЬСЬКИЙ, Анатолій НЕЧИПОРЕНКО, Микола ЗУБОК,
Сергій ЛАГЕРЗА, Андрій ГОРОДИЛОВ, Петро СТУКАНОВ
і Петро ЯКОВЕНКО та багато
інших, яких назавжди поріднив
зелений прикордонний кашкет.
…На алеї з’являються у польовій формі одягу Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України Микола
ЛИТВИН, перший заступник
Голови ДПСУ генерал-полковник
Павло ШИШОЛІН, директор
Департаменту персоналу АДПСУ

Завжди вірні
Днями ледь не весь Чернігів став значно зеленішим,
і природа тут ні до чого. Чисельні групи чоловіків
різного віку в прикордонних кашкетах пересувалися
містом під звуки маршів і патріотичних пісень. Адже
тут відбулася третя міждержавна зустріч ветеранів
105-го прикордонного загону. На побачення зі своєю
юністю в пошуках співслужбовців вийшли жителі
Чернігова, які служили на кордоні.

Олександр ДУДКО

Вже зранку біля готелю
«Градецький» почали збиратися прикордонники-чернігівці
різні за віком, але з молодець-

ким вогником в очах. Зустрічалися охоронці рубежів під
звуки прикордонних пісень у
виконанні духового оркестру
8 Навчального центру Державної спеціальної служби транспорту. Згодом рух на одному
з центральних і найдовшому в
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генерал-полковник
Михайло
КОВАЛЬ, голова Дніпровської
райдержадміністрації м. Києва
Олександр ШЕВЧУК, представники прикордонних ветеранських
організацій і громадськості Києва. Генерал армії України Микола
ЛИТВИН вітається з прикордонниками. У відповідь лунає чітке,
сильноголосе солдатське «Ура!».
Розпочинається
урочистий
мітинг. Під звуки державного гімну України із світло-сірого граніту пам’ятної стели спадає біле
покривало. На ній викарбувано:
«Алея прикордонників… за нами
країна». Слово надається Голові ДПСУ. Генерал армії України
Микола ЛИТВИН тепло привітав
присутніх з професійним святом –
Днем прикордонника та висловив
щиру вдячність керівництву Дніпровської райдержадміністрації
м.Києва, громадському об’єд
нанню колишніх прикордонників
«Кордон», ветеранським організаціям, усім, хто брав активну участь
у тому, щоб Алея прикордонників
в одному з кращих столичних парків стала реальністю.
– Я упевнений, – наголосив
керівник прикордонного відомства, – що віднині й назавжди
Алея прикордонників слугуватиме ще одним підтвердженням

шани й любові українського народу до охоронців кордону усіх
поколінь.
Учасників мітингу привітали
також голова Комітету ветеранської
організації прикордонників України генерал-лейтенант у відставці
Анатолій МАКАРОВ, голова Спілки прикордонників запасу «Кордон» Олександр КОЗЛОВ та інші.
– Ви знаєте, душа радіє, такий гарний настрій сьогодні, –
ділилася своїми думками дружина полковника запасу ВАЛЬКО
Людмила Михайлівна. – Мій чоловік також брав участь у посадці
дерев на алеї. А сама Прикордонна алея відтепер має стати місцем
зустрічей прикордонників.
– Дуже добре, що відбулося
відкриття такої алеї, це для нас, ветеранів, подія значима, – підтримали думку Людмили Михайлівни полковник у відставці Микола
РІПИК і капітан І рангу у відставці
Валентин КОНДРАТЕНКО.
Закінчилися урочистості відкриття Прикордонної алеї проходженням почесної варти. І до
вечірніх сутінок лунали тут мелодії пісень про службу зелених
кашкетів та велося задушевне
спілкування людей, своїм життям
відданих шанованій у народі професії охоронців кордону.
n

місті проспекті Миру було перекрито. Проїжджою частиною в
напрямку Меморіалу загиблим
воїнам-інтернаціоналістам рушила чисельна колона, на чолі
якої йшли дві прапороносні
групи з Бойовим прапором 105го Ризького орденів Червоного Прапора та Червоної Зірки
прикордонного загону й копією
Бойового прапора 105-го прикордонного полку військ НКВС
СРСР. Цікаво було спостерігати
реакцію місцевих жителів, які
жваво обговорювали святкування в місті Дня прикордонника.
Після короткого мітингу біля
Меморіалу загиблим воїнамінтернаціоналістам та вручення нагород колона вирушила
в напрямку Болдиної гори, де
біля Вічного вогню вшанували
пам'ять воїнів, загиблих у Великій Вітчизняній війні.
Згодом ветерани Чернігівського загону прибули до
управління частини. На третю
міждержавну зустріч ветеранів
зібралася рекордна кількість
людей. До участі в ній з колишніх республік Радянського
Союзу приїхало майже 270 прикордонників. Повагу ветеранів
до служби підкреслювала ціла
гора квітів, яка повністю вкрила
Пам'ятний знак прикордонникам 105-го полку всіх поколінь.

Після мітингу, участь у якому взяли народний депутат
України Михайло ЧЕЧЕТОВ
(який служив у цій частині),
керівництво області, міста та
правоохоронних органів увазі
гостей було запропоновано показові виступи рукопашників,
кінологів зі службовими собаками, а також взводу почесної
варти та оркестру 8 Навчального центру Державної спе
ціальної служби транспорту, які
вже стали добрими друзями та
частими гостями чернігівських
прикордонників.
Після вручення учасникам зустрічі пам’ятної медалі,
випущеної з нагоди 70-річчя
Окремого прикордонного полку спеціального призначення ветеранами частини, котрі
проживають у Росії, зустріч
продовжилася дружньою вечерею, яка завершилася близько опівночі. Наступного дня,
роз’їжджаючись, багатьох не полишало відчуття того, що свято,
яке завершилось, обов’язково
повернеться. Знову буде весна,
і древній красень Чернігів гостинно прийме їх у свої обійми,
а рідний загін гостинно відчинить свої двері, адже прикордонники – назавжди прикордонники. А колишні… Де і хто
тут колишні?..
n

n Шуміли

у кущах афганці
Прикордонний наряд ВПС
«Ужгород», почувши у лісових
хащах поблизу держрубежу
підозрілий шум, виявив там
групу невідомих осіб. Про цей
факт одразу було повідомлено у
підрозділ. З прибуттям оперативної
групи до справи приступив
службовий собака, який і знайшов
8 осіб, котрі ховалися в кущах.
Іноземці – четверо чоловіків,
двоє жінок та двоє дітей (9 місяців
та 2 роки) – не мали при собі
документів, що посвідчують особу.
Нелегали назвалися громадянами
Афганістану.
Роман ПАВЛЕНКО

n Нічого святого...
У пункті контролю «Конотоп»
під час оформлення потяга
«Одеса–Москва» прикордонники
спільно зі співробітниками
митниці виявили ікону Охтирської
Божої Матері та 20 тисяч доларів
США. Коробка з іконою була
схована за трубами опалення
вагона, а 20 тисяч доларів США
купюрами по 100 доларів кожна
було знайдено у службовому
купе провідника іншого вагона в
коробці під цукром.
Роман ТКАЧ

n Героїновий бак
На кордоні з Польщею у
пункті пропуску „Рава-Руська”
затримано одну з найбільших
за останній час партій героїну
загальною вагою майже 5,6
кілограма. На авто 28-річного
громадянина Республіки Польща
вказав службовий собака. Відтак
у паливному баці правоохоронці
виявили 20 пакунків, загорнутих у
чорний поліетилен. Наркотики та
порушника передано до УСБУ у
Львівській області.
Ярослава МЕЛЬНИК

n Бензин

без номерів
На Харківщині наряд ВПС
«Вільхуватка» затримав бензовоз
Volvo, яким незаконно везли
34,5 тонни бензину. Вантажівка
рухалася прикордонням без
реєстраційних номерів, їх
охоронці рубежу знайшли в кабіні
водія. Сам водій розповів, що не є
власником пального, документів,
на яке пред’явити також не
зміг. Наразі правоохоронці
встановлюють причетних до
незаконної оборудки осіб.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Мандрівка
під валізами

Прикордонники пункту
пропуску «Кучурган» виявили
на підлозі автомобіля «ВАЗ» під
валізами молдованина. Згодом
знайда зізнався, що немає ні
домівки, ні роботи, ні документів
для перетинання кордону і їхав до
родичів в Україну. Стосовно нього
складено адмінпротокол, а ось
водію – громадянину Росії – тепер
загрожує позбавлення волі на строк
від 5 до 7 років з конфіскацією
транспортного засобу.
Володимир КАЧАНОВЕЦЬКИЙ
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28 травня із професійним святом охоронців українських
рубежів особисто привітав Президент України Віктор
ЯНУКОВИЧ. До прикордонного містечка у Бортничах Глава
Держави прибув безпосередньо з кордону, адже перед
тим він урочисто перерізав символічну стрічку на відкритті
термінального комплексу «D» у «Міжнародному аеропорту
«Бориспіль».
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

РАДІСНА ЗВІСТКА
Новий бориспільський термінал –
відтепер найбільший у нашій країні. Його
площа складає 107 тисяч квадратних мет
рів, а пропускна спроможність аеропорту
зросте до 15 мільйонів пасажирів на рік.
А це, звичайно, додаткова робота для вітчизняних охоронців кордону, для розташування яких встановлено 28 кабін
паспортного контролю. Адже саме прикордонники останніми проводжатимуть
у небо мандрівників і першими зустрічатимуть тих, хто ступив опісля польоту на
тверду українську землю.

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Презентація досягнень і перспектив
розвитку служби готувалася ретельно, на
совість і заздалегідь. Оскільки найвищий
керівник України мав завдяки їй наочно
ознайомитися з тим, наскільки надійно
захищений вітчизняний кордон, як альфа і омега молодої державності. Отож керівництво Служби вирішило не вражати
Верховного Головнокомандувача ідеально
крокуючими шеренгами та демонстрацією навичок підрозділів спецпризначення.
Було представлено інше – специфічна
техніка, її можливості та фахівці, які ними
оволоділи. А про те, чого не можна доставити, – чітка професійна розповідь. І
компетентна відповідь на всі можливі запитання.
І все ж презентувати ціле відомство
– справа не з простих. Тож напередодні
свята, навіть після генеральної репетиції
зустрічі з Президентом, всі об’єкти ще
раз обійшли перший заступник керівника відомства – директор Департаменту
охорони державного кордону генералполковник Павло ШИШОЛІН та його
заступник – генерал-лейтенант Віктор
НАЗАРЕНКО. На меті – остаточно переконатися в тому, що діяльність десятків
тисяч людей буде представлено гідно –
коректно, наочно і стисло. Відчувалося:
генерали впевнені – усе буде гаразд. І їхній діловий спокійний підхід передався
тим, хто мав особисто доповідати «товаришу Президенту України».

ШВИДШЕ, МЕНШЕ, ПРОСТІШЕ…
Після урочистої зустрічі Президента з
Головою Держприкордонслужби Миколою ЛИТВИНОМ, вітання з почесною
вартою і виконання оркестром державного гімну, Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав
ознайомлення з експозицією.
На її початку найнагальніше – підготовка до Євро-2012. Її презентував
генерал-полковник Павло ШИШОЛІН.
Зокрема, Павло Анатолійович доповів, що
під час чемпіонату будуть задіяні 32 основ
них та 20 допоміжних пунктів пропуску, на

На зеленій хвилі свята
які припаде основне навантаження з пропускних операцій.
У нових терміналах аеропортів Службою встановлено нові технічні засоби
прикордонного контролю і розгорнуто
277 стаціонарних і 116 мобільних автоматизованих робочих місць. Загалом же у
визначених пунктах пропуску діятимуть
1 136 робочих місць, обладнаних за всіма
новітніми вимогами.
Застосування надсучасних обладнання і
технологій дозволяє скоротити час прикордонного оформлення з двох хвилин до 20 секунд. Серед інноваційних підходів, застосованих відомством, – попередня реєстрація
пасажирів, які знаходяться на борту літака.
Тобто людина ще перебуває у повітрі, а прикордонники за інформацією авіакомпанії
вже проводять її перевірку на землі. Тож при
такому підході на проходження прикордонконтролю піде лише 7-15 секунд.
У 6 пунктах пропуску через українськопольський кордон буде застосовано спільний контроль силами прикордонників
двох країн.
Для координації спільних зусиль представники Держприкордонслужби направлені до суміжних держав і країн, які братимуть активну участь у головному футбольному святі Європи. І в той же час 15 іноземних прикордонників працюватимуть в
українських оперативних штабах.
Принципово, що всі спрощення формальностей не позначаться на рівні безпеки. Так, всі пункти пропуску посилені
кінологами для більш ефективного виявлення зброї, боєприпасів і наркотиків. А
на зеленому кордоні діятимуть спільні з
колегами із суміжних держав патрулі. Із

персоналом проведено тренування з відпрацювання дій у 17 можливих варіантах
надзвичайних ситуацій.
За рішенням Голови Служби до кінця
поточного року відбудеться поширення технологій, застосованих для Євро-2012, на всі
пункти пропуску через державний кордон.
Наприкінці виступу Павло ШИШОЛІН запевнив Главу Держави в тому, що
девіз «Прикордонник – партнер учасника
міжнародного руху» буде втілено повною
мірою.
Після цього Президенту було представлено зразки техніки та обладнання,
що використовуються в охороні кордону
як українського виробництва, так і ті, що
надійшли за програмами міжнародної технічної допомоги.
Під час огляду містечка Віктор Федорович відвідав лазерний і стрілецький тири,
їдальню й навчально-тренувальний комплекс прикордонників. Також очільник
країни відвідав гуртожиток, де проживають
сімейні та неодружені військовослужбовці,
а також заслухав доповідь про стан забезпечення охоронців кордону житлом.
На згадку про цей візит Верховний
Головнокомандувач отримав у подарунок
комплект польової прикордонної форми.

ЗА ВИСОКИМ СТАНДАРТОМ
У новому критому спортивному комплексі Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до
представників відомства й ветеранів з
промовою. Зокрема, він підкреслив, що
прикордонники – це не лише надійний
щит і безпека кордону держави, але це й

її імідж. Тому бути прикордонником – велика честь і водночас велика відповідальність. Безпечна і гостинна країна починається з професіоналізму і доброзичливості
тих, хто охороняє кордон.
Віктор Федорович висловив упевненість, що буде забезпечено найвищі
стандарти роботи з відвідувачами нашої
країни під час проведення Євро-2012, що
цей тест буде витримано і Україна, як і завжди, пишатиметься захисниками своїх
рубежів.
– Ви маєте підвищувати безпеку державного кордону, – наголосив Президент.
– Водночас, і це моя принципова позиція,
мають бути забезпечені інтереси людей –
законослухняних громадян як України,
так й інших держав, для яких кордон має
залишатися прозорим, а умови його перетинання зручними та комфортними.
Пріоритетним серед завдань Служби
бачить Віктор ЯНУКОВИЧ місце соціального захисту військовослужбовців, працівників та їхніх сімей.
– Я зроблю все, що від мене залежить,
для підвищення соціальних стандартів
людей у погонах, – пообіцяв Президент
України під бурхливі оплески тих, хто зібрався в спортивному комплексі.
Після промови відбулося нагороджен
ня Главою Держави кращих військово
службовців Державної прикордонної
служби. Першим у цій когорті став генерал армії України Микола ЛИТВИН, який
отримав із рук найвищого гостя орден
Богдана Хмельницького I ступеня.
На завершення урочистостей на тих,
хто щойно зустрічався із Президентом, чекав святковий концерт.
n
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КОЛЕГІЯ ДПСУ

EUROготовність №1
Рівень готовності України до проведення спортивного дійства, за яким
спостерігатиме увесь світ – фінальної частини Євро-2012 – сьогодні є одним
із найактуальніших питань вседержавного значення. В прикордонній службі
України таку підготовку повністю завершено. Саме ця теза прозвучала у
ході Колегії Держприкордонслужби, на якій підсумовували що і як зроблено
у цьому контексті.
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Відкриваючи захід Голова
Державної прикордонної служби України генерал армії України Микола ЛИТВИН зазначив,
що весь комплекс підготовчих
заходів наразі завершений, і незабаром усе відомство працюватиме в посиленому режимі до
кінця чемпіонату. Зокрема, щодо
підготовки прикордонної інфраструктури напрацьовано цілий
комплекс практичних заходів.
Скажімо, 32 основних та 20 додаткових пунктів пропуску, визначених для пропуску осіб і
транспортних засобів під час
Євро-2012, повністю готові до
виконання завдань за призначенням. Наразі технічна складова інфраструктури всіх пунктів
пропуску створена, неодноразово протестована та включена до
загальновідомчої системи паспортного контролю. У поєднанні
з інноваційними технологіями
пропуску вона забезпечить часові показники до 20 секунд на
одну особу та оформлення максимально прогнозованих потоків
пасажирів. Для оперативності

оформлення пасажирів створено понад 500 мобільних терміналів. На випадок виникнення
форс-мажорних обставин (різке
збільшення потоку, відключення
електроенергії тощо) створено
чималий резерв комплексів прикордонного контролю, від 5 до
20 у кожному пункті пропуску.
Загалом, у всіх пунктах пропуску створено належні умови для
розміщення підрозділів, біль-

шість з яких мають сучасну систему комунікацій.
В основу технологій пропуск
них операцій закладено інноваційні підходи та враховано вимоги UEFA. Для авіаційних пунктів
пропуску створено систему попередньої передачі інформації.
Оформлення пасажирів здійснюватиметься згідно з визначеними
UEFA рівнями – у літаку, біля трапа, у VIP-терміналах, на окремих

євросмугах за спрощеними технологіями. Наразі вже розроблено
механізм оформлення на відліт
пасажирів у буферних зонах за
допомогою мобільних комплексів. Також прийнято рішення про
застосування під час спільного
контролю в пунктах пропуску на
українсько-польському кордоні
спрощеної форми прикордонного контролю. Буде застосовуватися й принцип однієї зупинки без
виходу пасажирів з транспортних
засобів, і пропуск організованих
груп на єврокоридорах.
Серйозну увагу члени Колегії
приділили й стану системи безпеки. До речі, вона включає в
себе чимало аспектів. Зокрема,
це оснащення пунктів пропуску
сучасними технічними засобами виявлення зброї та боєприпасів, радіаційного, хімічного і
біологічного контролю. Суттєве
збільшення кількості підготовлених службових собак. Проведення аналізу ризиків і загроз
з польськими колегами та Місією EUBAM, запровадження на
«зеленому» кордоні спільного
патрулювання з польськими та
російськими прикордонниками,
розгортання у 77-ми пунктах пропуску системи відеоспостереження та багато іншого.
У ході підготовки та роботи з
персоналом відомства в контексті Євро-2012 не обійшлося без
глибинної підготовчої роботи,
передбаченої Планом реалізації
заходів по роботі з персоналом
Державної прикордонної служби
України, спрямованих на якісне
виконання завдань із забезпечення проведення в Україні
Євро-2012. Відтак провадилися
доукомплектування та перепід-

готовка персоналу, відбулися чисельні збори особового складу,
індивідуальна робота з керівниками різних рівнів, соціальнопсихологічні обстеження, мовна
підготовка, реалізовувалися методичні рекомендації тощо.
У свою чергу, основні зусилля
міжнародного і прикордонного
співробітництва відомства були
спрямовані на організацію вивчення досвіду прикордонних
служб європейських та інших
країн з підготовки та проведення масових спортивних заходів, удосконалення взаємодії та
обміну інформацією. У цьому
напрямі Державній прикордонній службі вдалося досягти
чималого. Починаючи від добре
налагодженої взаємодії з прикордонними відомствами низки європейських країн, місією
EUBAM, FRONTEX, організації
спільного патрулювання, реа
лізації міжнародної операції
«Eurocup 2012» і закінчуючи передачею до підрозділів отриманої
міжнародної технічної допомоги:
позашляховиків Land Rover, квадрациклів, радіостанцій, приладів нічного бачення та багато іншого спорядження. Суттєву увагу
члени Колегії приділили й звіту
щодо матеріально-технічного та
фінансового забезпечення підготовки Державної прикордонної
служби України до Євро-2012.
Завершуючи Колегію Голова Служби відмітив, що кожний
прикордонник має усвідомити
державне значення Євро-2012 та з
великою відповідальністю й професіоналізмом виконувати свої
посадові обов’язки, тим самим
примножуючи позитивний імідж
нашої країни.
n

УПРАВЛІНСЬКИЙ ТРЕНІНГ

Моделюючи «сюрпризи» обстановки
Для справжніх шанувальників футболу Єврочемпіонат в Україні –
це унікальна можливість долучитися до чудового спортивного свята
і попутно відкрити для себе нову країну. Однак є й ті, хто вбачає
у футбольній першості неабиякий шанс, користуючись цілком
природною колотнечею, протягнути через український кордон дещо
заборонене. Крім того, під час заходів такого масштабу, можуть
трапитись і прикрі несподіванки, і цілком випадкові «накладки»…
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Утім, такий стан речей – прогнозований. І прикордонне відомство до цього
готове. В Адміністрації Держприкордонслужби прогнозовано можливе виникнення нештатних ситуацій 17 типів і підготовлено чітку відповідь на ймовірні сюрпризи
будь-якого походження. А задля швидкого
і адекватного реагування на всій керівній
вертикалі створено оперативні штаби, які
включають керівництво, центри управління службою і ситуаційні групи.
Проте навіть найдосконаліші плани
потребують перевірки на практиці. І саме
тому у центральному апараті відомства
під керівництвом генерал-полковника
Павла ШИШОЛІНА відбулися тактикоспеціальні навчання, метою яких була
перевірка готовності ситуативних груп до
дій у режимах стабільної обстановки, підвищеної готовності та за виникнення нестандартної чи надзвичайної ситуації.
Розпочалися навчання рівно о шостій
годині ранку із сигналу «Збір» для посадовців оперативних штабів усіх задіяних
рівнів. Уже о 08.30 заступник керівника

навчань генерал-лейтенант Володимир
КАРАСЬ робить перші висновки про готовність і ставить перші завдання. Оперативний час – ранок 5 червня нинішнього
року. Чемпіонат ще не розпочато, але вже
відчувається суттєвий наплив гостей.
Трохи згодом настає другий етап – режим підвищеної готовності. Надворі вже 8
червня. Прибуття вболівальників йде пов
ним ходом. А тут – за погодними умовами
аеропорти «Донецьк» і «Харків» не можуть
прийняти міжнародні рейси. Центральним
диспетчерським пунктом зазначені рейси
спрямовано до інших аеропортів України.
«Сімферополь» приймає сім, а «Одеса» –
одинадцять позапланових літаків.
Через значну чергу перед пунктом пропуску «Зосин» керівництво Прикордонної
Варти Республіки Польща перенацілює
пасажиро-транспортний потік на «Дорогуськ». Це додаткове навантаження на
український «Ягодин-авто». Окрім того,
прикордонники раптово хворіють. В автотранспорті знайдено тисячі наркотичних і
психотропних пігулок. На дільничного інспектора скоєно напад. У бік Словаччини
ведуть сліди десятків невідомих осіб.
Третій етап – апогей. 9 червня. Тут
вже за задумом керівництва навчань по-

чинаються справжні проблеми. Вартового шлагбаума вболівальники затягують у
автобус і вимагають проїзду без усіх видів
контролю. Заблоковано в’їзд до пункту
пропуску. Виходить з ладу сервер. Гості,
невдоволені часом, потрібним на оформлення, самовільно виходять на перон і перекидають урни зі сміттям. Повідомлення
про замінування. Бійка між пасажирами.
Екстремістське угрупування планує заблокувати пункт пропуску і прорватися через
кордон. У терміналі пожежа. Електропостачання декількох пунктів пропуску вимк
нено. Іноземці втратили документи.
Такий неповний перелік ввідних, поставлених перед ситуативними групами.
І з приводу кожної потрібно прийняти і
доповісти до штабу навчань рішення, виходячи із реальних можливостей. В опера-

тивних штабах від напруги спекотно. Адже
все, що подавалося в якості ввідних, може
трапитися й насправді. Тож помилка під
час Євро потягне за собою наслідки.
– У результаті напрацьовано багатий
матеріал, – ділиться начальник штабу навчань полковник Володимир ЄГОРОВ.
– Головний висновок – система працює
стійко. Звичайно, є й певні недоліки. Проте вони обов’язково будуть усунені ще до
початку Євро.
Важливо, що систематизовані підсумки заходу, окрім того, будуть направлені
до Національної академії ДПСУ і доведені
до курсантів. Адже готовність до хоч яких
несподіванок і прийняття правильних рішень – це не те, що має закінчитися після завершення Євро. Це те, чого постійно
вимагає кордон.
n
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Сумщина:
прикордонний
аспект
Протизаконним діям у сумському прикордонні правоохоронці у
зелених кашкетах дають достойну відсіч. Про це свідчать й доволі вагомі
результати оперативно-службової діяльності загону. Про охорону
тутешньої ділянки кордону, підготовку до Євро-2012 та розбудову
прикордонної інфраструктури «ПУ» спілкувався з начальником Сумського
прикордонного загону полковником Володимиром БЕРКУТОЮ.
Розмовляв
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Володимире Юрійовичу, розкажіть,
будь ласка, які особливості охорони кордону на ділянці відповідальності? Чим характеризується протиправність на тутешній
ділянці державного рубежу?
– Сьогодні підрозділи Сумського
прикордонного загону дислоковані в
межах 8 прикордонних районів та охороняють більше 560 км, з яких 100 км
– це ріки. В нас функціонує 23 пункти
контролю та пропуску (6 автомобільних, 6 залізничних і 1 повітряний), з них
9 міжнародних, 4 міждержавних та 10
місцевих. Є тут і деякі специфічні особливості. По-перше, спільний кордон з
Російською Федерацією, як відомо, ще
не демаркований. По-друге, у результаті
минулорічних домовленостей президентів України та РФ щодо спрощення прикордонних формальностей для жителів
прикордонних областей обох країн наразі значно збільшується пасажиропотік на
кордоні. Якщо протягом минулого року
ми пропустили майже 9 млн. осіб та понад 1 млн. транспортних засобів, нинішнього року, ще й враховуючи Євро-2012,
ця цифра за нашими прогнозами значно
збільшиться.
Щодо протиправності, то в сумському
прикордонні обстановка характеризується активними спробами переміщення
поза пунктами пропуску товарів народного вжитку. Все просто: контрабандисти воліють підзаробити на різниці цін на
деякі види товарів в Україні та РФ. Якщо
з Росії намагаються провезти трикотажні, текстильні, косметичні вироби, автозапчастини та спирт, то з України везуть
продукти харчування. Частими є й спроби переміщення зброї та боєприпасів,
здебільшого в пунктах пропуску. Непоодинокі випадки затримань психотропних і наркотичних речовин як у пунктах
пропуску, так і поза ними. Досить активно намагаються провезти викрадені автомобілі з підробленими дорученнями та
реєстраційними документами на право
власності. Трапляються випадки незаконної міграції.
Якщо ж підсумовувати, то за минулий рік сумські прикордонники затримали 637 осіб за незаконний перетин
державного кордону, з яких 178 потенційні незаконні мігранти, виявили 29
одиниць зброї, 702 боєприпасів, понад
21 кг наркотиків, вилучили контрабандних товарів на загальну суму 32 млн. гривень тощо.
– Після введення в дію домовленостей
про спрощення прикордонних формальностей жителям прикордоння України та
Росії, їх юридична сила стала розповсюджуватися не лише на мешканців прикордонних районів, а й областей у цілому. В

ДОВІДКА „ПУ”
З початку 2012 року на ділянці Сумського прикордонного загону пропущено через
державний кордон майже 2,5 мільйона осіб та понад 430 тисяч транспортних засобів; виявлено 584 осіб, які використовували підроблені, технічно несправні, чужі
або недійсні паспортні документи; затримано за незаконне перетинання державного кордону України 274 особи, з них 58 незаконних мігрантів; припинено незаконне
переміщення товарів і вантажів через державний кордон на загальну суму більше
9,5 мільйона гривень; виявлено 23 транспортні засоби з підробленими та несправними документами, ще 8 – вилучені як засоби перевезення контрабанди; виявлено та вилучено майже 12 кг наркотичних речовин, 33 одиниці зброї та 1239 штук
боєприпасів.

цьому контексті на перший план постає
питання розбудови пунктів пропуску, зокрема місцевих. Як просуваються справи у
цьому напрямі?
– Так, це дійсно є одним з найбільш
актуальних питань. Ще до підписання
цих домовленостей, у 2010-2011 роках
пасажиропотік через місцеві пункти пропуску зростав доволі інтенсивно, після
затвердження нової Угоди він зріс у рази.
На даний час з 35 місцевих пунктів пропуску, визначених міжурядовою Угодою
про порядок перетинання державного
кордону України і Російської Федерації, в
межах Сумської області функціонує лише
11. Сьогодні у них створено всі необхідні
умови для перетину кордону жителями
прикордоння та несення служби прикордонними нарядами. До речі, не так давно
відбулося урочисте відкриття місцевого
пункту пропуску «Сопич–Некислиця» у
Глухівському районі. Також нинішнього
року передбачено відкриття ще одного
пункту пропуску – «Запсілля–Горналь»
у Краснопільському районі. Варто зазначити, що ця робота проводиться у тісній
взаємодії за підтримки Сумської обласної
державної адміністрації. Ми систематично проводимо спільні наради, до яких залучаються й голови райдержадміністрацій, селищ і сіл, на яких обговорюємо
нагальні питання облаштування місцевих
пунктів пропуску. Завдяки цьому нам
вдалося вирішити низку питань, зокрема, взяття їх на баланс органів місцевого
самоврядування, проведення поточного
ремонту, запровадження автомобільного
руху та планування видатків на відкриття
нових місцевих пунктів пропуску. Водночас є й проблеми, над якими ще потрібно
працювати. Це пов’язано з відсутністю
коштів у місцевих органів влади на розбудову місцевих пунктів пропуску, належних під’їзних шляхів, електропостачання
тощо.
– Уся країна, зокрема й Державна
прикордонна служба України, активно завершує підготовку до славнозвісного чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Як
Сумський прикордонний загін підготувався
до цієї непересічної події?

– Хоча в Сумській області матчі не
відбуватимуться, ми очікуємо збільшення пасажиро-транспортного потоку в середньому на 40%. До речі, за результатами жеребкування, яке відбулося 2 грудня
2011 року в м. Києві, збірна Російської
Федерації грає у Польщі 8, 12 та 16 червня. У зв’язку з цим є велика вірогідність
того, що значна кількість офіційних делегацій, уболівальників і футбольних
фанатів подорожуватиме транзитом через Сумщину. Також ми враховуємо, що
виконання завдань з охорони державного кордону буде здійснюватися в умовах
літнього туристичного сезону та збільшення пропускних операцій в рамках
малого прикордонного руху. В цілому
це створить серйозне навантаження на
пункти пропуску. Проте проводимо цілий
комплекс заходів, аби зустріти це спортивне дійство «всеозброєними». Сьогодні
основні зусилля прикордонного загону зосереджені на підготовці пунктів пропуску
«Бачівськ», «Зернове», пунктів контролю
«Конотоп», «Хутір-Михайлівський». На
даний час у них опрацьовано моделі та
тимчасові технологічні схеми пропуску
через державний кордон осіб і транспортних засобів. Для оформлення легкових
автомобілів і автобусів на в’їзд в Україну
в пункті пропуску «Бачівськ» визначено
окремі смуги руху – єврокоридори. Транспортний засіб здійснює одну зупинку
та після оформлення виїжджає за межі
пункту пропуску. В залізничних пунктах пропуску пропускну потужність буде
створено за рахунок збільшення кількості прикордонних нарядів з перевірки документів. Крім того, вже відпрацьовано
схему збору інформації про перетинання
державного кордону організованими групами вболівальників та про обстановку в
районі пунктів пропуску. Також ми систематично проводимо тренінги з практичної
апробації моделей здійснення пропускних
операцій в пунктах пропуску. Проводяться
ділові ігри, тренування на підставі моделювання можливих ситуацій тощо.
– Як щодо технічного та кадрового забезпечення в цьому контексті?
– Ми дуже серйозно готуємося і в цьому напрямі. Скажімо, в пункті пропуску
«Бачівськ» для збільшення пропускної
спроможності буде задіяно мобільний
комплекс прикордонного контролю

«Поток-А» та планується використання
сенсорних електронних планшетів у спеціально створеній Wi-Fi зоні.
Варто зазначити, що в прикордонному загоні ми провели аналіз укомплектованості персоналом керівної ланки, відділень інспекторів прикордонної служби,
прикордонних оперативно-розшукових
відділень, кінологічних відділень, пос
тів АСУ відділів прикордонної служби,
задіяних під час Євро-2012. На сьогодні
рівень укомплектованості в цих підрозділах становить в середньому 90%. Крім
того, неабияку увагу ми приділяємо мовній підготовці. Зокрема, проводяться щодобові міні-тренінги з мовної підготовки
з використанням словників, визначені
мультиплікатори, сформовані групи поглибленої мовної підготовки. Також у
пунктах пропуску працюватимуть консультативні пункти, в яких надаватимуть
інформацію подорожуючим.
– У ході квартальної підсумкової
Колегії Державної прикордонної служби
України керівництво відомства вказало на низку прорахунків в оперативнослужбовій діяльності Сумського прикордонного загону. Прокоментуйте, будь
ласка, як Ви плануєте вирішити ці проблемні аспекти?
– Безумовно, ми будемо жорстко та
оперативно виправляти ті недоліки, на
які нам вказало керівництво Служби,
аби в подальшому на адресу Сумського прикордонного загону звучали лише
схвальні відгуки. Під час інспекторської
перевірки групою офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби на чолі з
директором Департаменту персоналу
АДПСУ генерал-полковником Михайлом КОВАЛЕМ відмічено, що завдання,
поставлені перед прикордонним загоном, у цілому були виконані. Водночас
існує ще низка прорахунків, які впливають на стан оперативно-службової
діяльності. Так, у нас є деякі проблеми
щодо дисципліни персоналу, діяльності
як штабу прикордонного загону, так і керівництва відділів прикордонної служби
тощо. Тому наразі ми провадимо цілий
комплекс заходів як профілактичного,
так і дисциплінарного характеру, які,
безумовно, стимулюватимуть персонал
до якісного та професійного виконання
своїх посадових обов’язків.
n
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Смарагдовий цвіт країни
По всій державі відбулися урочисті заходи, приурочені професійному святу
захисників рубежів України – Дню прикордонника. Одним із таких уже традиційно
стало нагородження лауреатів премії «Смарагдова ліра» за кращі твори літератури і
мистецтва, головною тематикою яких є звитяга охоронців рубежу.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

В Адміністрації Держприкордонслужби України пройшло
вручення дев’ятої щорічної премії
«Смарагдова ліра». Членам журі
необхідно було визначити кращі
серед 300 творчих робіт. А обирати
було з чого, адже серед авторів, які
надали свої твори на розгляд комісії, – 18 лауреатів національних і
міжнародних конкурсів, а семеро
мають почесні звання України в
галузі культури та мистецтва.
Нинішнього року в номінації
«Художня література» нагороджено

Ігоря МАТВІЙЧУКА та Сергія
ЛЕМЕХУ за книгу «Рава-Руська
прикордонна». Не було рівних
у музичній номінації художньому керівнику фольклорного ансамблю «Калинка» Ялтинського
відділення Кримської філармонії Кирилу БОРОВСЬКОМУ за
створення музики до циклу пісень
про прикордонників. Серед творчих доробків живописців членам
журі найбільше до душі припали картини, створені Тетяною
КАНТАРЕЦЬ. У цій же номінації («Образотворче мистецтво»
– скульптура) виборов звання переможця заслужений художник
України Олександр ТОКАРЄВ,
який створив скульптурний ше-

девр під назвою «Прикордонний
десант».
Серед журналістів за об’єк
тивне та всебічне висвітлення
оперативно-службової
діяльності прикордонного відомства
журі найвище оцінило діяльність
власного кореспондента телеканалів «Перший діловий», «Ера» та
«24 канал» по Волинській області
Андрія ГНАТЮКА. Також за написання цілого циклу історичних
статей про вітчизняних охоронців рубежу почесної премії удостоїли начальника Центрального музею ДПСУ підполковника
Олександра ФИЛЯ. Не обійшла
увагою комісія й таку номінацію,
як «Культурно-шефська робо-

та». У цій сфері відзначено заступника голови Національної
спілки художників України Петра ЗИКУНОВА, який протягом
багатьох років сприяє проведенню культурно-просвітницьких
заходів для персоналу прикордонного відомства. У номінації
«Кіно» беззаперечне перше місце
отримав заступник голови Дніпропетровської ради ветеранівприкордонників
Олександр

СОКОЛОВ за створення доку
ментально-історичних фільмів з
прикордонної тематики.
Усім добре відомі хореографічні постановки Академічного
ансамблю пісні і танцю ДПСУ.
Саме до них приклав свою руку
балетмейстер-постановник
Олександр БОБИК, за що й
був нагороджений премією
«Смарагдова ліра» в номінації
«Хореографія».
n

ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ

Професійне свято прикордонників та День журналіста «дихають», як то кажуть, один
одному в потилицю. Це досить символічно, адже жодна значуща подія у житті кордону не
проходить без участі представників засобів масової інформації. Однак, враховуючи динаміку
прикордонної служби, неможливо змоделювати чи передбачити абсолютно всі обставини.
«Прикордонник України» пропонує читачам газети кілька кумедних історій, які сталися за
участю представників мас-медіа на різних ділянках кордону в різні роки.
Історії бачив Андрій КУЧЕРОВ

«Співучий»
сніданок
Справа була весною. Стародавній Львів тільки звільнився від снігу, сонечко кожного дня припікало все сильніше.
Саме в один з таких днів у Львівський прикордонний загін завітала телевізійна знімальна група. Прибувши зранку
потягом та познайомившись з керівництвом загону, журналісти чекали на автомобіль, який повинен був відвезти
їх на кордон. Водій, солдат строкової служби, закінчував
снідати. Так що до початку руху залишалося не більше десяти хвилин.
Знімальна група, яка складалася з режисера, журналіста
та оператора, грілася на весняному сонечку неподалік їдальні. Проблемних питань в організації відрядження не було,
тому розмови йшли на загальну тему. Вірніше тема була
одна: керівник творчої групи, режисер, придбав напередодні відрядження диктофон і мріяв його обов’язково задіяти
під час зйомок. Зазвичай сплав творчості та технічної оснащеності дають неймовірно високі результати. Іноді навіть
досить непередбачувані.
Розмірковуючи над майбутнім застосуванням придбаної
техніки, режисер побачив підрозділ прикордонників, який
під стройову пісню рухався у їдальню на сніданок. Звичайна
картина для військового містечка… Але режисер думав на
перспективу. Миттєво діставши з сумки новенький диктофон він підійшов до старшини, який керував підрозділом.
Представившись, режисер пояснив задум: йому необхідно
записати пісню прикордонників, яка згодом обов’язково

стане звуковим фоном для телесюжету. Старшина погодився одразу: хто ж не хоче, щоб його підрозділ прозвучав у
ефірі телебачення?.. Такої ж думки були і солдати, його підлеглі. Інша справа, що вони дуже хотіли снідати і подумки
були вже в їдальні, намазуючи ранкове масло на свіжий хліб.
Але… наказ є наказ. «Здавши» назад метрів на п’ятдесят
«коробка» прикордонників затягнула пісню. Для більш вдалого ефекту режисер йшов поруч у ногу з військовими та на
витягнутій руці ніс диктофон, який уперше запрацював на
так званому творчому майданчику.
Діставшись «п’ятачка» перед їдальнею, солдати чекали тої миті, коли старшина дасть команду і вони, нарешті,
будуть мати змогу поснідати. Але іншої думки був володар
диктофона. Прослухавши запис, він похитав головою: необхідно повторити – сказав він старшині. Старшина, який теж
хотів їсти, проковтнув ранішню слину. Але як людина слова
він повернув підрозділ, котрий досить в’яло «відкотився»
на попередню позицію. Все повторилося спочатку. Солдати співали, режисер з протягнутою рукою та диктофоном
йшов поруч… Результат був невтішним… Знову «двійка»…
Так повторилося ще двічі. Результат був негативним… а
їсти хотілося все більше…
– Нумо, хлопці, від душі заспівайте – по-братньому
попросив солдатів журналіст. Підрозділ дивився на нього
з тихою ненавистю. Солдати бачили, що деякі друзі, котрі
служили в інших підрозділах, поснідавши, з цікавістю дивляться на них з «курилки» ситими очима. Здавалося, що всі,
хто був вільним у цю мить, підтримували підрозділ з почуттям жалю та оптимізму.
… Військово-патріотична пісня уп’яте співалася особливо голосно та впевнено. Відступати ніхто не хотів. Включаю
чи режисера.
– Залік!!! – крикнув він уголос, прослухавши запис. Усі
зітхнули з полегшенням, а солдати по черзі почали швидко заходити у їдальню, незважаючи на відсутність команди
старшини. Це було не за статутом, але від душі. Мети досягнуто. Хліб, масло, каша та чай стояли перед ними на столах
як своєрідні трофеї за важку, але дуже важливу працю.
Сьогодні я не можу точно сказати чи звучала ця пісня у
телепередачі. Не дасть точної відповіді і режисер. Але знаю
точно: кожен, хто співав тоді біля їдальні, обов’язково згадував та розповідав друзям «як він співав на камеру для телепередачі»…

Автограф
На один з кораблів Морської охорони прибула знімальна група. Вона складалася з режисера та оператора. Цього
складу було достатньо для створення повноцінного сюжету
про життя корабля та його екіпажу. Військовою тематикою

режисер займався
не один рік та службу прикордонників знав
добре.
На
кораблі
журналістів
прийняли радісно. Коман
дир, новоспечений капі
тан-лейтенант, всією душею
старався справити позитивне
враження і особисто показував гостям
своє чималеньке господарство.
Група прибула без запізнення, адже корабель
готувався до планового виходу в море. Це й хотіли зняти
для телевізійного сюжету. Динаміка руху, маневри кораб
ля під час виходу з бухти, короткі команди, які миттєво
виконувалися, це завжди вражало і було заздалегідь виграшним телематеріалом. Отож сюжет вимальовувався
прямо на очах.
Небайдужий до своєї роботи оператор вирішив знайти
своєрідну родзинку та спитав дозволу піднятися на площадку й сфотографувати чайок, які за традицією супроводжували вихід корабля у море. Отримавши позитивний кивок від офіцера та «добро» від режисера він досить спритно
почав збиратися нагору. Його супроводжував молодий мічман, допомагаючи з камерою та страхуючи від небажаного
падіння.
Оператор дуже вдало розташувався на верхній площадці, пристосував камеру та почав знімати чайок, які зависали над палубою й на повітряних хвилях качалися в такт з
кораблем. Одна з них, бажаючи, напевно, обов’язково потрапити у кадр навіть спустилася дещо нижче, ніж інші та з
цікавістю зазирала в об’єктив.
Але… сталося непередбачуване. Подруги птиці, напевно, позаздривши, почали галасливо висловлювати протест.
А одна з них, з почуттям помсти з одного боку, а з іншого, як
на згадку, вирішила залишити оператору своєрідний власний автограф. І поставила його на камері, а точніше на лінзі
об’єктива. «Підпис» був таким розмашистим, що про подальшу зйомку можна було забути.
Однак оператор, людина запаслива й досвідчена, не розгубився. Знявши камеру з плеча, чоловік дістав з кишені
хустинку та спробував стерти «автограф». Однак не так сталося, як гадалося. Адже чайки їдять морську рибу, яка дуже
жирна… Тому й «автограф» вийшов на славу і сухою ганчіркою його неможливо було «взяти». До того ж, морський вітер моментально зробив його кам’яним.
Щоб продовжити зйомку потрібен був спирт. Саме
таку думку висловив оператор своєму помічнику – мічману. Останній, людина військова, без уточнень миттєво
зник, пообіцявши за п’ять хвилин все владнати. І коли
незабаром знімальна група та мічман зустрілись у каюткомпанії, у військового в руках були дві склянки: тут
спирт, а тут вода – додав він і з радістю в очах протягнув
їх журналістам.
– Дякую, але нам спирт потрібен виключно для ремонту
камери, – слова режисера звучали як вирок.
За двадцять хвилин своєрідний ремонт було закінчено,
зйомки продовжувались, але знімати чайок вже не стали.
Надвечір, переглядаючи відзнятий матеріал, режисер підмітив оператору: зйомка на верхній площадці сьогодні у тебе
вдалася, – додав він, сміючись…
n
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21:00 «ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА»

22:00 «ТАК, МОЖЛИВО»

00:05 «ДІВЧИНА З ТАТУЮВАННЯМ ДРАКОНА»

00:05 «ОСТІН ПАУЕРС...»

1+1

УКРАЇНА

НТН

ICTV

На зворотньому шляху з Москви
до Вашингтона, президента
разом із сім’єю захопили на
борту власного літака терористи. Намагаючись врятувати
життя людей, він вступає у нерівний двобій...

Уілл Хейс – нью-йоркський татусь, якому трохи за тридцять.
Його розлучення ще більше набирає обертів, коли 10-річна
дочка Майя починає ставити
батькові запитання про його
життя до шлюбу.

Мікаель Блумквіст – журналіст,
який домагається справедливості у справах – несподівано
терпить фіаско у своїй діяльності. У той же час Хенрік Вангер
доручає йому справу про зникнення його племінниці.

Розповідь про пригоди шпигуна
всіх часів і народів. Щоб зловити
доктора Зло, Остін Пауерс повертається у 1969 рік і на шляху
до перемоги долає різні перешкоди. Деякі з них виглядають
спокусливо.

ПЕРШИЙ
07.50 Мультфiльм
08.05 Кориснi поради
08.30, 00.15 Ювелiр ТБ
09.00, 21.25 Пiдсумки

ІНТЕР
05.35 Т/с «Маршрут

тижня
Точка зору
Легко бути жiнкою
Шеф-кухар країни
Право на захист
Концерт Т. Повалiй
Олiмпiйським курсом
Вiкно в Америку
Олiмпiада в
Лондонi.Зворотнiй
вiдлiк
15.50 Бенефiс Є. Шифрiна
19.00 Вечiр пам'ятi
М. Мозгового
20.50 Про виплати
компенсацiй
вкладникам
Ощадбанку СРСР
20.55, 01.45 Офiцiйна
хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
22.05 Дiловий свiт
22.15 Смiшний та ще
смiшнiший
22.40 Сiльрада
22.55 Лотереї «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.05 Гала-концерт «Свiт
талантiв – цвiт нацiї»
01.55 Концерт «Пiсня
об’єднує нас»
05.05 Д/ф «Справжня
Панама»

08.55

07.05

09.35
10.00
11.05
12.00
12.20
14.20
14.50
15.10

13.10
16.20
18.05
19.00
20.00
20.25
20.30
22.40
23.40
00.35

1+1
06.55 Х/ф «Останнiй

милосердя»
Х/ф «Що приховує
кохання»
Т/с «Чемпiони з
пiдворiття»
Х/ф «Службовий
роман»
Чекай на мене
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Iнкасатори»
Д/ф «Невiдома
королева»
Д/ф «Острiв везiння»
Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
Москва, 50-ті роки. Три дівчини,
які приїхали до
Москви шукати
свою долю, живуть у гуртожитку. До кожної з
них приходить
кохання. Але як
несхожі їхні долі,
як багато треба
для того, щоб
утримати своє
щастя.

03.05 Подробицi
03.35 Д/с «Дикi та

день» W
10.15 Х/ф «Молодята» W
12.00 Х/ф «Все враховано»
13.50 Х/ф «Далi – кохання»
Ельзі – тридцять
вісім. П’ять років
вона займає посаду головного
юриста у великому нафтовому
холдингу. Все
життя було покладено Ельзою
на те, щоб отримати цю роботу.
Вершина
кар’єри...

17.30
18.30
19.30
20.00
21.00
23.35
00.00
01.00
02.35
03.00
03.45
04.30
05.15

небезпечнi»

Т/с «Метод Лаврової»
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН
Євро на нервах
Х/ф «Лiтак
президента» Y
Вечiрнiй Ургант
Т/с «Закон
i порядок-3»
Х/ф «Воїн зими» Y
Вечiрнiй Ургант
Стрингери
Стрингери
Т/с «Вогнi великого
мiста»
Т/с «Закон
i порядок-3»

ICTV
06.10 Свiтанок
06.50 Факти тижня
07.50 М/ф «Американський

09.30
10.55
15.00
16.50

хвiст»
М/ф «Американський
хвiст-2. Фiвел їде на
Захiд»
Т/с «Таксi»
Х/ф «Таксi-3»
Х/ф «Таксi-4»

Продовження
знаменитої автомобільної саги.
За п’ять років
після подій третього фільму Даніель та Емільєн
знову разом, і ми
можемо спостерігати за їхніми
пригодами –
тільки цього разу
вже на Лазуровому березі.

18.45
19.10
19.15
20.00
22.00
23.05
00.05

Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братани»
Т/с «Панове офiцери»
Т/с «Кодекс честi»
Х/ф «Остiн Пауерс.
Шпигун, який мене
звабив»
01.55 Т/с «Дружини
футболiстiв»
02.50 Х/ф «Готель для
собак»
04.35 Свiтанок

СТБ
05.05 Документальний

06.00
06.45
07.40
08.40
09.45
13.40
14.40
15.40
18.00

детектив
Нез'ясовно, але факт
Т/с «Комiсар Рекс»
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Карамель»
Х/ф «Крапля свiтла»
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Паралельний свiт
Битва екстрасенсiв
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві й
актуальні новини,
ексклюзивні відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
спробують зрозуміти події, що
сталися з їхніми
кумирами...

19.40
20.40
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50

Т/с «Карамель»
Куб
Детектор брехнi
Паралельний свiт
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Х/ф «Театр
приречених» Y
03.20 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.35 Х/ф «Вiрус кохання»
06.55 Х/ф «Гремлiни-2»
08.50 М/ф «Карлик Нiс»
10.40 Х/ф «Уроки кохання,
або Не вчора
народилася»
12.45 Х/ф «Володар
перснiв. Хранителi
персня»
16.15 Х/ф «Володар
перснiв.
Двi фортецi»
20.00 Х/ф «Володар
перснiв. Повернення
персня»
До стін королівського міста
сходяться незліченні війська повелителя темряви. Король-привид веде жахливу
армію – тролі й
орки, гобліни й
назгули, що
йдуть на штурм
міста.

00.10 Спортрепортер
00.15 Служба розшуку дiтей
00.20 Х/ф «Рядова
Бенджамiн» Y

02.35 Т/с «Чотири життя
Тари»

02.55 Зона ночi
03.00 Загублений рай

УКРАЇНА
06.00, 05.25 Срiбний

НТН

08.50 Х/ф «Зорро» W
11.25 Х/ф «Десять

апельсин

заповiдей» W
15.05 Х/ф «Пiрати ХХ
столiття» W
16.50 Т/с «За загадкових
обставин»

07.00, 19.00, 19.15, 03.30,
03.50 Подiї
07.10 Т/с «Гламур»
10.00, 03.55 Х/ф «Свої
дiти»

19.00, 23.30, 00.00, 02.50,
04.30 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-11»

12.00, 14.00, 16.00 Т/с
«Iндус»

18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження»
Говорить Україна
Т/с «Катина Любов-2»
Т/с»Слiд»
Х/ф «Так, можливо»
Х/ф «Протилежнiсть
сексу»
02.15 Розслiдування.
Залякування в школi

19.20
20.00
21.00
22.00
00.15

21.45 Т/с «CSI. Маямi-9»
22.40 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
00.05 Х/ф «Дiвчина з
татуюванням
дракона» X
03.20 Речовий доказ

ТЕТ
08.00
09.20
09.30
10.00

Байдикiвка
Єралаш
Чортицi в спiдницях
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.55 Т/с «Баффi –
винищувачка
вампiрiв»
11.45 Т/с «Н2О. Просто
додай води»
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх
13.10 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 16.35 Т/с «Унiвер»
15.10 Т/с «Ранетки»
16.05, 02.10 У ТЕТа мама!
19.00, 01.45 Т/с «Бар «Дак»
19.30 Богиня шопiнгу
20.00 Т/с «Унiвер. Нова
общага»
22.00 Т/с «Дiффчатка»

ФУТБОЛ
08.10 Нiдерланди – Пiвнiчна
Iрландiя
10.00, 16.15, 00.30
Футбольний уїк-енд
10.15 Д/с «Класика Євро»
10.45 Д/с «Найкращi голи
європейського
футболу»
11.45, 12.45 Д/с «Пункт
призначення – КИЇВ2012»
12.15 Futbol Mundial
13.15 Д/с «Майстри євро–
пейського футболу»
13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45 Магiя Євро
16.30 Україна – Швецiя.
18.30, 20.55 Футбол Live
18.55 Литва – Україна.
Вiдбiр до Євро-2013
21.30 Студiя до фiльму
«Les Arbitres»

ВІВТОРОК, 5 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

15:45 «БАТАЛЬЙОНИ ПРОСЯТЬ ВОГНЮ»

17:15 «СЕРЖАНТ МІЛІЦІЇ»

00:05 «ДІВЧИНА, ЯКА ГРАЛА З ВОГНЕМ»

01:10 «МИСЛИВЕЦЬ ЗА КІСТКАМИ»

НТН

НТН

НТН

1+1

Екранізація за повістю Юрія
Бондарєва. Полк під командуванням полковника Гуляєва першим
переправився на правий берег
Дніпра і ціною багатьох життів
забезпечив успішні дії головного
ударного угруповання.

Олексія Северцева, який приїхав
у Ленінград із Сибіру, вправно
обдурюють злочинці. Їм вдається заманити Олексія у безлюдне
місце, побити й обікрасти. Розслідувати цю пригоду доручають
сержантові Миколі Захарову.

Ввечері у власній квартирі застрелено журналіста і його подругу –
людей, які вивчали канали постачання до Швеції секс-рабинь зі
Східної Європи. Серед клієнтів
цього бізнесу помічено представників владних структур...

573 рік нашої ери. Колись могутня нація кельтів знекровлена
війною. Файнгал – воїн армії
імператора Юстиніана – повертається з походу. Він ще не знає,
що чужинці вбили його брата і
захопили у полон дружину...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Ювелiр ТБ
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 20.45 Про виплати

05.30 Т/с «Маршрут

компенсацiй
вкладникам
Ощадбанку СРСР
09.30 Свiтло
09.55 Концерт до Дня
захисту дiтей «Хай
завжди буде сонце»
10.50 Доки батьки сплять
11.20 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.15 Дiловий
свiт
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
12.50 Фiнал конкурсу
«Молодi музиканти
Євробачення-2012»
14.20 Д/ф «Трагедiя.
Тополь-1»
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.15 Euronews
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.55 Х/ф «Життя i смерть
Фердинанда Люса»
19.05 Зiрки гумору.
В. Данилець,
В. Моїсеєнко
19.55 Лiтнiй жарт
з С. Дроботенком
20.20 Aфтершок
20.50 Плюс-мiнус
20.55, 01.45 Офiцiйна
хронiка
21.25 Адреналiн
22.55 Лотереї «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.15
14.35

18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30

23.00
00.55
02.40
03.05
03.10

милосердя»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Спорт у Подробицях
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара»
Т/с «Запропонованi
обставини»
Новини
Д/с «Королiвськi
весiлля»
Трансляцiя
урочистостей з
приводу ювiлею
королеви Англiї
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у Подробицях
Футбол. Збiрна
Туреччини – Збiрна
України
Д/ф «Острiв везiння»
Х/ф «Клiтка» Y
Подробицi
Служба розшуку дiтей
Д/с «Дикi та
небезпечнi»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
10.50
11.45
12.35
13.25
17.00
18.00
18.25
19.30
20.15
21.30
22.30
23.30
23.55
00.10
01.10
02.55
03.40
04.25
05.10

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Знiмiть це негайно
Знiмiть це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Цiлковите
перевтiлення
Х/ф «Щур» W
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН. Особливе
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН
Мiняю жiнку-5
Моя сповiдь
I прийде кохання
Вечiрнiй Ургант
ТСН
Т/с «Закон
i порядок-3»
Х/ф «Мисливець за
кiстками» Y
Стрингери
Стрингери
Т/с «Вогнi великого
мiста»
Т/с «Закон
i порядок-3»

05.20
05.35
06.20
06.30
06.35
06.55
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.35
12.45
12.55
13.00
13.15
15.30
16.40
18.45
19.20
19.25
20.10
22.30
22.45
23.45
00.40
01.35
01.45
02.35

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Анекдоти
по-українськи
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Анекдоти
по-українськи
Факти. День
Спорт
Анекдоти
по-українськи
Т/с «Братани»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братани»
Факти. Пiдсумок
Т/с «Група «Zetа»
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Спорт
Т/с «Дружини
футболiстiв»
Факти

НОВИЙ

05.15 Документальний
05.40
06.25
08.10
09.10
10.15
12.45
13.45

детектив
Нез'ясовно, але факт
Т/с «Комiсар Рекс»
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Карамель»
Х/ф «Тихий Дон» W
Росiйськi сенсацiї
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Відомі особистості та звичайні
люди погоджуються розкрити
свої таємниці,
розповісти світу
про інтригуючі
подробиці, розчарування і перемоги справжнього кохання. Глядачі поринають у
хвилюючі моменти гучних надзвичайних історій.

14.50
15.50
18.00
18.10
19.10
20.10
21.10
22.00
22.40
23.50
00.50

Паралельний свiт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Карамель»
Моя правда
Моя правда
«Вікна»-новини
Моя правда
Паралельний свiт
Т/с «Доктор Хаус»

05.10 Т/с «Курсанти»
05.55 Kids'Time
06.00 М/с «Новi пригоди
Скубi Ду»

06.35 Kids'Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб
07.05
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
09.55
11.10
12.15
13.55
14.45

19.00
19.20
19.30
19.55
20.50

22.00
22.50
23.50
00.05
00.15
01.15

Квадратнi штани»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Друзi»
М/с «Качинi iсторiї»
Т/с «Айкарлi»
Т/с «Татусевi доньки»
М/с «Качинi iсторiї»
Х/ф «Володар
перснiв. Повернення
короля»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки
сво...»
Шури-амури
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Плiткарка-4»
Т/с «Чотири життя
Тари»

УКРАЇНА

НТН

08.30, 05.30 Правда життя
09.00 Т/с «МУР і МУР-3»
11.00, 21.45 Т/с «CSI»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Кримiнальнi справи
13.20, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-11»

15.45 Х/ф «Батальйони

просять вогню». 1 с.

17.15 Х/ф «Сержант

мiлiцiї». 1 с. W

18.30, 03.05 Речовий доказ
19.00, 23.30, 00.00, 02.35,
04.40 Свiдок
22.40 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
00.05 Х/ф «Дiвчина, яка
грала з вогнем»
ТЕТ

08.05 Байдикiвка
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
10.55 Т/с «Баффi –

винищувачка
вампiрiв»
11.45 Т/с «Н2О. Просто
додай води»
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх
13.10 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 17.35, 20.30 Т/с
«Унiвер»
16.05, 01.45 У ТЕТа мама!
16.35, 19.30 Богиня шопiнгу
17.05, 22.00 Т/с
«Дiффчатка»
19.00, 01.20 Т/с «Бар «Дак»
20.00, 22.30 Т/с «Унiвер.
Нова общага»
23.00 Бабуни & Дiдуни-2

07.15, 18.00 Т/с
«Єфросинiя.
Продовження»

08.25, 13.00, 21.00
Т/с»Слiд»

09.00 Т/с «Спецназ-2»
11.00, 05.20 Т/с «Ви
замовляли вбивство»

12.00, 04.30 Хай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.00 Т/с «Подружжя»
23.00 Т/с «Кримiнальна
полiцiя»
ФУТБОЛ

08.10 Литва – Україна.
10.15, 16.00 Д/с «Класика
Євро»

10.45 Д/с «Найкращi голи
європейського
футболу»
11.45, 12.45, 16.30 Д/с
«Пункт призначення
– КИЇВ-2012»
12.15, 17.30 Д/с «Найкращi
матчi європейського
футболу»
13.15 Д/с «Майстри
європейського
футболу»
13.45, 03.05 Нiдерланди –
Пiвнiчна Iрландiя.
Товариський матч
15.40, 21.50 Футбол News.
19.55 Швецiя – Сербiя.
22.05 Iталiя – Росiя.
Товариський матч
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13:25 «СОНЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ»

20:15 «ДОВБЕНЬ»

00:05 «ДІВЧИНА, ЯКА РУЙНУВАЛА...»

00:45 «СОКИРА ВІЙНИ»

1+1

1+1

НТН

1+1

Життя Ані складається якнайкраще: коханий чоловік, діти, достаток. Але ворожка сказала те,
у що жінка ніяк не могла повірити: «чекає тебе і сум, і в'язниця,
і нове велике кохання».

Вона – власниця бізнесу. Її компанія бере участь у тендері за
ласий шматок землі. Зіткнувшись із конкурентами, вона шукає собі охорону. Він – водій та
охоронець, однак йому не можна
довірити ніяких доручень...

Лісбет Саландер знаходиться під
пильним наглядом у відділенні
інтенсивної терапії. Вона бореться за життя не тільки фізично:
після одужання їй доведеться
з'явитися перед судом за звинуваченням у трьох вбивствах.

VI століття н.е. Кровожерливі
язичники-англи бешкетують у
Британії, прагнучи відвоювати
землі. Відважна Етне не змирилася із загибеллю свого батька,
воїна Фінгеля. Тепер і вона хоче
взяти у руки клинок.

ПЕРШИЙ
06.45 Мультфiльм
06.55 Невiдоме вiд вiдомих
07.15 Країна on line
07.20 Хазяїн у домi
07.25 Ера бiзнесу
07.35 Глас народу
07.40 Тема дня
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Ювелiр ТБ
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.15, 20.45 Про виплати
компенсацiй
вкладникам
Ощадбанку СРСР
09.20 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.00 Легко бути жiнкою
10.55 В гостях у Д. Гордона

11.45, 20.55, 01.45
Офiцiйна хронiка

11.50, 15.15 Euronews
12.10, 18.45, 21.30 Дiловий
свiт

12.30 Кордон держави
12.45 Наша пiсня
13.35 Х/ф «Ти маєш жити»
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

16.05 Х/ф «Життя i смерть
Фердiнанда Люса»

19.00 Про головне
19.15 Зiрки гумору.
М. Державін,
Є. Веснік
20.50 Мегалот
21.25 Плюс-мiнус
21.45, 22.50 Творчий вечiр
А. Книшова
22.45 Лотереї «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки

ІНТЕР
05.35 Т/с «Маршрут

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.15
12.40
13.20
14.15
15.15
16.10
18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30
23.40
00.35
01.15
02.45
03.10
03.15
03.45

милосердя»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Спорт у Подробицях
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара»
Т/с «Запропонованi
обставини»
Новини
Знак якостi
Детективи
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Т/с «Говорить
полiцiя»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Iнкасатори»
Д/ф «Острiв везiння»
Парк автомобiльного
перiоду
Х/ф «Критичний
стан» Y
Подробицi
Служба розшуку дiтей
Знак якостi
Д/с «Дикi та
небезпечнi»

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
10.50
11.45

12.35
13.25
17.00
18.00
18.25
19.30
20.15
22.00
23.00
23.25
23.50
00.45
02.25
02.40
03.25
04.10
04.55

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Знiмiть це негайно
Знiмiть це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Цiлковите
перевтiлення
Х/ф «Сонячне
затемнення» W
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН. Особливе
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН
Х/ф «Довбень» W
Грошi
Вечiрнiй Ургант
ТСН
Т/с «Закон
i порядок-3»
Х/ф «Сокира
вiйни» Y
ТСН
Стрингери
Стрингери
Т/с «Вогнi великого
мiста»
Т/с «Закон
i порядок-3»

ICTV
05.35 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Спорт
06.35 Анекдоти

СТБ
05.10 Документальний
детектив

05.40 Нез'ясовно, але факт
06.25 Т/с «Комiсар Рекс»

по-українськи
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Анекдоти
по-українськи
Факти. День
Спорт
Т/с «Братани»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братани»
Факти. Пiдсумок
Т/с «Група «Zetа»
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Спорт
Т/с «Дружини
футболiстiв-2»
Факти
Т/с «У чорному
списку-3»
ПроЦiкаве
Свiтанок

06.55
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.30
12.45
12.55
13.05
15.20
16.30
18.45
19.20
19.25
20.10
22.25
22.40
23.40
00.40
01.35
01.45
02.35
03.10
03.50
04.30

Німецька вівчарка Рекс працює
штатним співробітником Віденської кримінальної поліції у
відділі з розслідування вбивств.
Чуткий ніс, безстрашність і відданість зробили
його справжньою
грозою злочинного світу Австрії.

08.05 Неймовiрна правда
09.05
10.10
12.50
13.45
14.50
15.50
18.00
18.10
19.05
20.10
22.00
22.25
23.25
00.25
01.25
03.00
03.10
04.40

про зiрок
Т/с «Карамель»
Х/ф «Тихий Дон» W
Росiйськi сенсацiї
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Паралельний свiт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Карамель»
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
«Вікна»-новини
Хата на тата
Паралельний свiт
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
«Вікна»-спорт
Х/ф «Театр
приречених» Y
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.10 Т/с «Курсанти»
05.55 Kids'Time
06.00 М/с «Новi пригоди
Скубi Ду»

Маямi-9»

06.35 Kids'Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб
07.05
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
09.55
11.10
12.15
13.55
14.50
14.55
15.50
15.55
16.55
17.55
19.00
19.20
19.30
19.55
20.50
22.00
23.00
00.00
00.15
00.25
00.30
01.20

НТН
08.30, 19.00, 23.30, 00.00,
02.50, 04.35 Свiдок
08.55 Т/с «МУР і МУР-3»
11.00, 21.45 Т/с «CSI.

Квадратнi штани»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Друзi»
М/с «Качинi iсторiї»
Т/с «Айкарлi»
Т/с «Татусевi доньки»
М/с «Качинi iсторiї»
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Молодята»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки
сво...»
Ревiзор
Т/с «Щасливi разом»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Плiткарка-4»
Т/с «Чотири життя
Тари»

12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Кримiнальнi справи
13.20, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-11»

15.35 Х/ф «Батальйони

просять вогню». 2 с.

17.15 Х/ф «Сержант

мiлiцiї». 2 с. W

18.30, 05.30 Правда життя
22.40 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
00.05 Х/ф «Дiвчина, яка
руйнувала повiтрянi
замки» X

ТЕТ
08.05 Байдикiвка
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.55 Т/с «Баффi – вини–
щувачка вампiрiв»
11.45 Т/с «Н2О. Просто
додай води»
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх
13.10 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 17.35 Т/с «Унiвер»
16.05, 01.45 У ТЕТа тато!
16.35, 19.30 Богиня шопiнгу
17.05 Т/с «Дiффчатка»
19.00, 01.20 Т/с «Бар «Дак»
20.00, 22.30 Т/с «Унiвер.
Нова общага»
23.00 Бабуни & Дiдуни

УКРАЇНА
08.25, 13.00, 21.00
Т/с «Слiд»

09.00 Т/с «Спецназ-2»
11.00, 05.20 Т/с «Ви
замовляли вбивство»

12.00, 04.30 Хай говорять
15.25 Щиросерде
зiзнання

16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.00 Т/с «Подружжя»
23.00 Т/с «Кримiнальна
полiцiя»

01.00 Х/ф «Закохатися й
умерти»

02.45 Розслiдування
ФУТБОЛ
06.00, 08.00 Футбол News
08.10 Швецiя – Сербiя
10.15, 16.00 Д/с «Класика
Євро»
11.45, 12.45 Д/с «Пункт
призначення – КИЇВ2012»
12.15 Д/с «Найкращi матчi
європейського
футболу»
13.15 Д/с «Майстри євро–
пейського футболу»
13.45 Литва – Україна.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.30 Futbol Mundial
17.00 Iталiя – Росiя.
21.00 Один на один з
Гамулою
21.30 Urban Freestler Poland
01.00 Нiдерланди – Пiвнiчна
Iрландiя
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09:15 «ТИХИЙ ДОН»

13:40 «КОХАНКА»

00:05 «АКУЛИ–3»

01:00 «РАПТОВА СМЕРТЬ»

СТБ

1+1

НТН

УКРАЇНА

Фільм-епопея за однойменним
романом М. Шолохова про долі
донського козацтва на переломних етапах історії Росії на
початку ХХ століття. Диплом
гільдії режисерів США – кращому іноземному фільму 1958 р.

Олена Анурова, успішний адвокат, повертається з Пітера.
У потягу вона знайомиться з
молодим бізнесменом Феліксом. У Москві на неї чекає нова
справа – розслідування вбивства молодої дівчини...

Гігантську акулу виявили на
околицях мексиканського курорту. Спочатку були знайдені
рештки з'їдених людей, а потім і
вона сама. Хтось повинен зупинити її, навіть якщо це останній
представник первісної фауни...

Члени терористичного угруповання викрадають віце-президента Сполучених Штатів Америки. Вони погрожують підірвати
стадіон під час фінального матчу
з хокею. Злочинців може зупинити тільки одна людина...

ПЕРШИЙ

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Ювелiр ТБ
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.45 Про виплати
компенсацiй
вкладникам
Ощадбанку СРСР
09.35 Книга.ua
10.00 Легко бути жiнкою
11.00 Здоров'я

11.45, 20.55, 01.45
Офiцiйна хронiка

11.50, 15.15 Euronews
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
12.50 Крок до зiрок.
Євробачення
13.40 Х/ф «Без права на
провал» W
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.00 Смiшний та ще
смiшнiший
16.25 Х/ф «Захисник для
доньки»
19.05 Концерт К. Новікової
20.50 Плюс-мiнус
21.30 Досвiд
22.55 Лотереї «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
01.50 ТелеАкадемiя.
Дайджест
02.10 Концерт «Пiсня
об’єднує нас»

ІНТЕР

05.35 Т/с «Маршрут
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.15
12.40
13.20
14.20
15.15
16.10
18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30
23.40
00.40
02.20
02.50
02.55
03.45

милосердя»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Спорт у Подробицях
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара»
Т/с «Запропонованi
обставини»
Новини
Знак якостi
Детективи
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Т/с «Говорить
полiцiя»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Iнкасатори»
Розбiр польотiв
Х/ф «Полювання за
дiамантами» Y
Подробицi
Служба розшуку дiтей
Знак якостi
Д/с «Дикi та
небезпечнi»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.55
11.50
12.45
13.40
17.00
18.00
18.25
19.30
20.15
21.30
22.35
23.00
23.15
00.15
01.50
02.40
03.25
04.10
04.55

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Знiмiть це негайно
Знiмiть це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Цiлковите
перевтiлення
Х/ф «Коханка» W
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН. Особливе
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН
Я люблю Україну-2
Десять крокiв до
кохання-2
Вечiрнiй Ургант
ТСН
Т/с «Закон
i порядок-3»
Х/ф «Довбень» W
Грошi
Стрингери
Стрингери
Т/с «Вогнi великого
мiста»
Т/с «Закон
i порядок-3»

05.25
05.40
06.20
06.30
06.35
06.55
07.35
07.40
08.45
09.25
09.30
10.30
12.40
12.45
12.55
13.00
13.10
15.25
16.35
18.45
19.20
19.25
20.10
22.30
22.45
23.45
00.45
01.40
01.50
02.40

Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Анекдоти
по-українськи
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Анекдоти
по-українськи
Факти. День
Спорт
Анекдоти
по-українськи
Т/с «Братани»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братани-2»
Факти. Пiдсумок
Т/с «Група «Zetа»
Т/с «Кодекс честi»
Надзвичайнi новини
Спорт
Т/с «Дружини
футболiстiв-2»
Факти

СТБ

НОВИЙ

05.15 Документальний
05.45
07.15
08.10
09.15
11.55
13.45
14.50

детектив
Т/с «Комiсар Рекс»
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Карамель»
Х/ф «Тихий Дон» W
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Паралельний свiт
«Паралельний
світ» – це дослідження інших
реальностей та
унікальні відеоматеріали, що
відкривають нашу планету з абсолютно іншого
боку.

15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Карамель»
Зiркове життя
Зiркове життя
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Паралельний свiт
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
«Вікна»-спорт
Х/ф «Театр
приречених» Y
04.55 Нiчний ефiр

19.05
20.05
21.10
22.00
22.40
23.50
00.50
01.40
03.10
03.20

05.10 Т/с «Курсанти»
05.55 Kids'Time
06.00 М/с «Новi пригоди
Скубi Ду»

06.35 Kids'Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб
07.05
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
09.55
11.10
12.15
13.55
14.50
14.55
15.50
15.55
16.55
17.55
19.00
19.20
19.30
19.55
20.50
22.00
22.55
23.55

Квадратнi штани»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Друзi»
М/с «Качинi iсторiї»
Т/с «Айкарлi»
Т/с «Татусевi доньки»
М/с «Качинi iсторiї»
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Молодята»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки
сво...»
Кухня на двох
Т/с «Щасливi разом»
Репортер

НТН

УКРАЇНА

08.30, 19.00, 23.30, 00.00,
01.50, 03.50 Свiдок
08.55 Т/с «МУР і МУР-3»
11.00, 21.45 Т/с «CSI.

08.25, 13.00, 21.00

Маямi-9»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Кримiнальнi справи
13.25, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-11»
15.45 Х/ф «Батальйони
просять вогню». 3 с.
17.15 Х/ф «Сержант
мiлiцiї». 3 с. W
18.30 Легенди карного
розшуку
22.40 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
00.05 Х/ф «Акули-3» Y
ТЕТ

10.00, 23.00 Т/с

08.05 Байдикiвка
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
10.55 Т/с «Баффi – вини–

08.10 Англiя – Бельгiя
10.15, 16.00 Д/с «Класика

щувачка вампiрiв»
11.45 Т/с «Н2О. Просто
додай води»
12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всiх
13.10 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 17.35, 20.30 Т/с
«Унiвер»
16.05, 01.45 У ТЕТа мама!
16.35, 19.30 Богиня шопiнгу
17.05 Т/с «Дiффчатка»
19.00, 01.20 Т/с «Бар «Дак»
20.00, 22.30 Т/с «Унiвер.
Нова общага»
23.00 Бабуни & Дiдуни

10.45, 11.45 Д/с «Найкращi

Т/с «Слiд»

09.00, 22.00 Т/с
«Подружжя»
«Кримiнальна
полiцiя»
11.00, 05.20 Т/с «Ви
замовляли вбивство»
12.00, 04.30 Хай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
01.00 Х/ф «Раптова
смерть»
02.45 Розслiдування
ФУТБОЛ

Євро»
голи європейського
футболу»
12.45, 18.30 Один на один з
Гамулою
13.15 Д/с «Майстри
європейського
футболу»
13.45, 03.10 Швецiя –
Сербiя
15.40, 22.30 Футбол News.
16.30 Нiдерланди – Пiвнiчна
Iрландiя. Товариський
матч
19.00 Iталiя – Росiя
21.00 Futbol Mundial
21.30 Iнтерв'ю з Говардом
Веббом
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17:00 «ФАРТ»

20:15 «ЛЕГІОН»

22:10 «КІНЕЦЬ СВІТУ»

00:00 «НІЧНА ВАРТА»

НТН

1+1

1+1

НТН

Для здійснення заповітної мрії
відставному офіцеру Петру потрібна велика сума, і він знає, де
її можна дістати, – там, де є золоті копальні і гонитва за удачею.

Бог остаточно зневірився у людях і послав ангелів смерті
стерти своє творіння з лиця
землі. На захист людей став
лише архангел Михаїл, об'єднавши під своїм командуванням групку вигнанців.

Напередодні третього тисячоліття людство напружено очікує
Страшного суду, підступних намірів Люцифера і світових змов.
І саме у Нью-Йорк прийде сатана
у пошуках нареченої, щоб схрестити шпаги з поліцейським...

Агентам ЦРУ Майку Грехему і
Сабіні Карвер доручають розшук
викраденої картини Рембрандта. Розслідування приводить їх у
Гонконг, де вони не тільки знаходять викрадачів картини, а й
розкривають змову.

ПЕРШИЙ
07.45 Хазяїн у домi
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Ювелiр ТБ
09.00, 21.00, 01.20

ІНТЕР
05.35 Т/с «Маршрут

1+1
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15

милосердя»

07.00 Новини
07.10 Ранок

Пiдсумки дня

з «Iнтером»

09.20 Пiдсумки тижня
10.00 Про виплати

07.30 Спорт у

компенсацiй
вкладникам
Ощадбанку СРСР
10.05 Бенефiс В. Данильця
та В. Моїсеєнка
11.35, 21.45 Дiловий свiт
11.50 Надвечiр'я
12.20 Околиця
12.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
12.55 Майстри гумору.
В. Данилець,
В. Моїсеєнко
14.00 Смiх до кольок у рiк
кролика
14.50 Зiрки гумору.
С. Дроботенко,
Ю. Гальцев
16.00 До Євро-2012.
Спецвипуск
17.45 Футбол.Чемпiонат
Європи-2012.
Церемонiя вiдкриття
18.15, 21.20 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи-2012. Польща
– Грецiя
21.50, 22.40 Шустер-Live
22.35 Лотереї «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.00 Пiдсумки

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.15
12.40
13.20
14.20
15.15
16.10
18.00
18.10
19.00
20.00
20.25
20.30
22.30
02.00
03.40

Подробицях
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок
з «Iнтером»
Новини
Т/с «Повернення
Мухтара»
Т/с «Запропонованi
обставини»
Новини
Знак якостi
Детективи
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Т/с «Говорить
полiцiя»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Спорт
у Подробицях
Велика рiзниця
по-українськи
Велика полiтика
Х/ф «Грудневi
хлопчики»
Подробицi

07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
10.50
11.45
12.40
13.30
17.00
18.00
18.25
19.30
20.15
22.10
00.30
02.05
02.50
03.35
04.20
05.15

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чорний
плащ»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Знiмiть це негайно
Знiмiть це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Цiлковите
перевтiлення
Х/ф «Дублерша» W
Т/с «Метод Лаврової»
ТСН. Особливе
Т/с «Метод
Лаврової»
ТСН
Х/ф «Легiон» Y
Х/ф «Кiнець
свiту» Y
Х/ф «11. 11. 11» Y
Стрингери
Стрингери
Знiмiть
це негайно
Цiлковите
перевтiлення
Т/с «Вогнi великого
мiста»

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Спорт
06.40 Анекдоти
по-українськи
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Анекдоти
по-українськи
Факти. День
Спорт
Анекдоти
по-українськи
Т/с «Братани-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-6»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Братани-2»
Т/с «Група «Zetа»
Т/с «Кодекс честi»
Голi та смiшнi
Спорт

07.00
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.35
12.45
12.55
13.00
13.05
15.20
16.30
18.45
19.20
19.25
20.10
22.15
23.15
00.15
01.25

СТБ
05.05 Документальний

05.30
06.15
07.50
17.30
17.40

детектив
Нез'ясовно, але факт
Х/ф «Щиро ваш...» W
Х/ф «Iнше життя» W
«Вікна»-новини
Х/ф «Iнше життя» W

Англія, 1913 рік.
Живучи у шлюбі з
милим, але безхарактерним
Персі, енергійна
Едіт страждає від
нудьги та нестачі
уваги. Однак
знайомство з чарівним молодим
моряком Фредді
несподівано розпалює у ній досі
невідому пристрасть. На жаль,
в добропорядній
Британії розлучення неможливе, тому закоханим залишається
лише мріяти про
те, як вони
вб’ють легкодухого Персі. Зрозуміло, вони цього ніколи не зроблять. Чи?...

19.55
20.55
22.00
22.25
00.40

Росiйськi сенсацiї
Росiйськi сенсацiї
«Вікна»-новини
Х/ф «Маша i море»
«Вікна»-спорт

НОВИЙ
05.10 Т/с «Курсанти»
05.50 Служба розшуку дiтей
05.55 Kids'Time
06.00 М/с «Новi пригоди
Скубi Ду»

06.35 Kids'Time
06.40 Пiдйом
06.45 М/с «Губка Боб
07.05
07.30
07.40
08.30
08.40
09.00
09.55
11.10
12.15
13.55
14.50
14.55
15.50
15.55
16.55
17.55
19.00
19.20
19.30
19.55
20.50
22.00
23.50

Квадратнi штани»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Друзi»
М/с «Качинi iсторiї»
Т/с «Айкарлi»
Т/с «Татусевi доньки»
М/с «Качинi iсторiї»
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Молодята»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки
сво...»
Пакуй валiзи
Репортер

УКРАЇНА
08.25, 13.00 Т/с»Слiд»
Одеси
09.00 Т/с «Подружжя»
06.25 Т/с «Скарби мертвих» 10.00 Т/с «Кримiнальна
08.30, 19.00, 01.55, 03.35
полiцiя»
Свiдок
11.00, 05.20 Т/с «Ви
08.55 Т/с «МУР і МУР-3»
замовляли вбивство»
11.00 Т/с «CSI. Маямi-9»
12.00, 04.30 Хай говорять
12.00 Т/с «Детективи»
15.25, 01.30 Щиросерде
12.25 Кримiнальнi справи
зiзнання
13.20 Т/с «Вулицi розбитих 16.00 Федеральний суддя
лiхтарiв-11»
17.15, 03.55 Критична точка
15.30 Х/ф «Батальйони
19.20 Говорить Україна
просять вогню».
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
4 с. W
21.00 Великий футбол
17.00 Х/ф «Фарт»
21.45 Футбол. Євро-2012.
19.30 Т/с «Наркомiвський
НТН
06.00 Легенди бандитської

Росiя – Чехiя

обоз»

00.00 Х/ф «Нiчна варта»
02.30, 04.05 Речовий доказ

23.45 Великий футбол
02.00 Гостi на порозi

ТЕТ
08.05 Байдикiвка
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.45 Т/с «Н2О. Просто
додай води»
12.15 Твою маму!
12.40, 19.30 Одна за всiх
13.10 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.45, 17.35, 20.00 Т/с
«Унiвер»
16.05, 01.45 У ТЕТа мама!
16.35 Богиня шопiнгу
17.05 Т/с «Дiффчатка»
19.00, 01.20 Т/с «Бар «Дак»
22.30 Т/с «Унiвер. Нова
общага»
23.00 «МосГорСміх»

ФУТБОЛ
08.00, 13.00 Д/ф «Претен–
денти Євро». Росiя
08.30, 05.30 Urban Freestler
Poland
09.00 Iнтерв'ю з Говардом
Веббом
10.00, 10.35, 14.00, 14.30,
17.25, 18.00, 21.15,
00.00 Футбол News.
10.05 Д/ф «Претенденти
Євро». Польща
10.40, 02.20 Street Stle
11.00 Швецiя – Сербiя.
13.30, 05.00 Д/с «Пункт
призначення – КИЇВ2012»
14.05 «Євро, я люблю тебе!»
16.55 Д/с «Класика Євро»
17.30, 18.05 Євроспека
18.40 Польща – Грецiя.
21.35 Росiя – Чехiя
00.05 Польща – Грецiя.
Євро-2012
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17:45 «ІРОНІЯ КОХАННЯ»

20:00 «ОСТРІВ»

23:00 «ІНТЕРДІВЧИНА»

23:55 «КІНОПОБАЧЕННЯ»

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

В Асель є все, про що тільки можна мріяти: наречений, квартира у
центрі Москви і життя, повне задоволень. Але, щоб «круто потрапити на TV» всю свою чарівність їй доведеться спрямувати на
зваблення чоловіка...

Лінкольн Шість-Ехо – житель
поселення середини XXI століття. Він сподівається опинитися
серед тих, кого відправлять на
«Острів» – останнє незабруднене місце. Але невдовзі Лінкольн
виявляє, що це – брехня.

Таня Зайцева підробляє валютною повією в «Інтуристі» і мріє
вийти заміж за іноземця. Одного
разу їй випадає така можливість.
Але все виявляється зовсім не
так, як очікувалося.

Джулія Джонс, впевнена у тому,
що вона безнадійно романтична, зустрічає нарешті чоловіка
своєї мрії – Гранта Фонкердодера. Але перш ніж зіграти весілля,
вони повинні зустрітися з батьками один одного...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.40 Олiмпiйський виклик
08.00, 09.15 Шустер-Live
09.00 Школа юного

04.50 Парк автомобiльного

суперагента
11.00, 01.30 After Live
11.25 Секрети успiху
12.00 Футбол. Чемпiонат
Європи-2012. Польща
– Грецiя
14.05 Золотий гусак
14.30 Зелений коридор
14.55 Футбол. Чемпiонат
Європи-2012. Росiя –
Чехiя
17.00 Зiрки гумору.
О. Степаненко,
Є. Петросян
18.00 Жарт у подарунок
18.20, 21.30 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи-2012.
Нiдерланди – Данiя
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.10 Зворотнiй зв'язок
21.15 Кабмiн: подiя тижня
21.55 Зiрки гумору.
Г. Вєтров,
Л. Iзмайлов
22.50 Мегалот
22.55 Лотереї «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Експерт на зв'язку
23.50 Д/ф «Футбольна
легенда»
00.15 Ювелiр ТБ
01.55 Театральнi сезони
02.45 Нащадки
03.50 Т/с «Сержант Рокка»
05.20 Надвечiр'я

05.20
08.20
08.55
10.00
10.40
11.20
13.10

перiоду
Велика полiтика
Городок
Орел i Решка
Україно, вставай!
Вирваний iз натовпу
Найрозумнiший
Х/ф «Полiцейський iз
Беверлi-Хiллз-3»

Переслідуючи
банду викрадачів
автомобілів, Аксель Фоулі стикається зі злочином
значно серйознішим. Людина,
яку Фоулі вважає
своїм другом,
вбиває його боса
і виявляється ватажком банди
фальшивомонетників.

15.10 Велика рiзниця
по-українськи

17.10 Мiжнародний
19.00
20.00
20.30
23.15
01.10
01.40

фестиваль гумору
«Юрмалiна»
Розсмiши комiка
Подробицi
Концерт «День
народження «Iнтера»
Х/ф «Близький
ворог» Y
Подробицi
Х/ф «Втеча Плато»

Y

03.10 Д/с «Дикi та
небезпечнi»

1+1

ICTV

06.00 М/с «Смурфи»
06.55 Справжнi лiкарi-2
07.45 Кулiнарнi курси
08.10
09.05
10.10
10.35
11.00
12.25
15.45
17.45
19.30
20.00
21.30
23.35

з Ю. Висоцькою
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Русалонька»
М/с «Тiмон i Пумба»
Свiт навиворiт-3
Х/ф «Симпатичнi
вдови краще
цiлуються» W
Х/ф «Серцеїд» W
Х/ф «Iронiя
кохання» W
ТСН
Операцiя «Краса»
Х/ф «Господиня бiлих
ночей» W
Х/ф «Легiон» Y

Бог остаточно
зневірився в
людстві і послав
ангелів смерті
стерти своє творіння з лиця землі. На захист людей став лише
архангел Михаїл,
який об’єднав під
своїм командуванням групку
вигнанців.

01.25 Х/ф «11. 11. 11» Y
03.00 Х/ф «Симпатичнi
вдови краще
цiлуються» W
05.45 Свiт навиворiт-3

СТБ

05.50 Iнший футбол
06.20 Козирне життя
06.50 Т/с «Полiцейська
08.45
10.00
10.25
11.20
12.15
13.10
13.15
14.15
15.20
17.45
18.45
19.00
20.00
22.45
23.40

академiя»
Зiрка YouTube
ЄвроФуд-2012
Квартирне питання
Стоп-10
Провокатор
Спорт
Твiй рахунок
Дивитися всiм!
Х/ф «Iдеальне
вбивство»
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Провокатор.
Спецвипуск
Х/ф «Острiв»
Наша Russia
Х/ф «Турнiр» Y

Кожні сім років
тридцять найманих вбивць з
усього світу приїжджають на дивний турнір, щоб
показати свою
криваву майстерність. Але
переможцем
стає тільки один.
Він і отримує
звання кращого у
своїй справі та
10 мільйонів доларів.

01.30 Х/ф «Iмла» Y
03.30 Х/ф «Iмiтатор» Y

НОВИЙ

05.15 Нашi улюбленi
06.25

07.50
08.50
09.00

мультфiльми
Х/ф «У моїй смертi
прошу винити
Клаву К.» W
Караоке
на Майданi
Снiданок
Їмо вдома
Ситуації, в які потрапляє Юлія Висоцька, відбуваються з кожним.
Як і всі, вона купує продукти у
сусідньому магазині. У неї немає
часу на те, щоб
годинами простоювати біля
плити, тому вона
готує найбільш
прості страви.

05.20 Т/с «Курсанти»
07.00 Замок страху
09.00 М/с «Губка Боб
09.35
10.00
11.05
12.05
13.00
14.05
15.05
17.00

Френк Фармер
стає охоронцем
чорношкірої співачки Рейчел
Меррон, яка постійно отримує
листи з погрозами. Поступово
Рейчел і Френк
зближуються, і
йому вдається
вирахувати замовника, який
готується до замаху на Рейчел.

10.05 ВусоЛапоХвiст
11.05 Х/ф «Блеф» W
13.05 Неймовiрна правда
про зiрок

15.55 Зiркове
16.55
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00
02.05

життя
Зiркове життя
Зiркове життя
Україна має талант!-4
Хата на тата
Детектор
брехнi
Х/ф «Iнтердiвчина»
Нiчний ефiр

Квадратнi штани»
М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
Ревiзор
Аферисти
Стороннiм В...
Новий погляд
Кухня на двох
Х/ф «Мить НьюЙорка»
Х/ф «Охоронець»

19.45 Т/с «Бальзакiвський

23.55
01.35
01.40
02.20

вiк, або Всi чоловiки
сво...»
Х/ф «Кiнопобачення»
Спортрепортер
Т/с «Чотири життя
Тари»
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.25 Срiбний
Києва

07.20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

09.15 Т/с «Наркомiвський
обоз»

11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.55 Т/с «Наркомiвський
обоз»

15.00 Т/с «Ера стрiльця»
19.00 Т/с «Таємницi
23.00
00.00
02.05
03.40
05.10
05.30
ТЕТ

слiдства-11»
Головний свiдок
Х/ф «88 хвилин» Y
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

08.00 Телепузики
08.30 Байдикiвка
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»

09.40 М/с «Пукка»
10.10 М/ф «Як козаки у
футбол грали»
10.30 Крутони
11.00 Єралаш
11.25 Одна за всiх
12.25 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.50 М/ф «Новi пригоди
Бiлоснiжки»
16.10, 21.05 Т/с «Унiвер»
18.35 Х/ф «Коханнязiтхання-3» W
20.35 Даєш, молодь!
23.00 Х/ф «Пагорби мають
очi-2» X

апельсин

07.00, 07.10, 19.00, 03.30
Подiї

07.15, 03.50 Х/ф
«Iдеальний чоловiк»

09.00 Т/с «Гламур»
10.00 Дружина чемпiона
11.00 Гостi на порозi
12.00 Т/с «Чоловiк у менi»
14.00, 20.30 Т/с «Iнтерни»
15.00 Т/с «Iндус»
18.00, 19.20 Т/с «Контргра»
21.00, 23.45 Великий
футбол

21.45 Футбол. Євро-2012.
Нiмеччина –
Португалiя
01.30 Т/с «Лицар дорiг»
ФУТБОЛ

08.30 Великий футбол
10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
15.50, 18.00, 21.15,
00.00 Футбол News.
10.05, 10.35, 14.05, 14.35
Євро, я люблю тебе!

11.00 Польща – Грецiя.
13.15 Urban Freestler Poland
13.45, 15.30 Street Stle
15.00 Д/ф «Претенденти
Євро». Португалiя

15.55 Фiнляндiя – Україна.
18.05, 21.05, 21.20, 23.50
Євроспека

18.50 Нiдерланди – Данiя.
Євро-2012

21.35 Нiмеччина –
Португалiя. Євро2012
00.05 Нiдерланди – Данiя.
Євро-2012
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19:45 «КОСТЯНТИН. ВОЛОДАР ТЕМРЯВИ»

21:10 «ПАВУТИНКА БАБИНОГО ЛІТА»

22:55 «МИТЬ НЬЮ–ЙОРКА»

23:55 «ДОРОГА, ЩО ВЕДЕ ДО ЩАСТЯ»

ICTV

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

Костянтин народився з талантом, яким він невдоволений, –
здатністю розпізнавати ангелів і
демонів. Він намагався вчинити
самогубство, але невдало. Воскресши, він патрулює кордон,
що розділяє рай і пекло.

Анна – журналіст, що повністю
присвячує себе кар'єрі. Головний редактор журналу, з яким
Ганна живе у цивільному шлюбі,
робить їй пропозицію. Анна погоджується. Але життя вносить
свої корективи у їхні плани.

Джейн приїжджає у Нью-Йорк,
щоб виступити перед ученими
зборами, а її сестра Роксі – підсунути свій демо-запис місцевій
рок-зірці. Однак спочатку їм доведеться поспілкуватися з місцевою мафією і поліцією...

Михайло стає випадковим свідком аварії, у результаті якої гине
водій. Молодик не може прийти
до тями і страждає від того, що
нічим не зміг допомогти. Він
знаходить дочку загиблого і незабаром закохується у неї.

ПЕРШИЙ
07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Ювелiр ТБ
09.05 Смiшний та ще
смiшнiший
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок.
Євробачення
10.35 Караоке для дорослих
11.20 Золотий гусак
12.00 Футбол. Чемпiонат
Європи-2012.
Нiдерланди – Данiя
14.05 Дiловий свiт. Тиждень
14.55 Футбол. Чемпiонат
Європи-2012.
Нiмеччина –
Португалiя
17.00 Зiрки гумору.
К. Новікова,
М. Галкiн
18.10, 21.25 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи-2012. Iспанiя
– Iталiя
21.00 Пiдсумки тижня
21.50 Точка зору
22.10 Фольк-music
22.55 Лотереї «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
23.50 Д/ф «Футбольна
легенда»
01.20 Пiдсумки дня
01.40 Т/с «Сержант Рокка»
04.35 Вiра. Надiя. Любов

ІНТЕР
05.05 Найрозумнiший
06.30 Х/ф «Полiцейський iз

08.30
08.55
09.30
10.05
11.05
11.30
13.20
16.05
17.20
20.00
21.00

23.20
00.35
03.20
04.00

Беверлi-Хiллз-3»
М/с «Маша та
Ведмiдь»
М/с «Машинi казки»
Школа доктора
Комаровського
Недiля з «Кварталом»
Свати бiля плити
Х/ф «Джентльмени
удачi»
Концерт «День
народження «Iнтера»
Вечiрнiй квартал.
Спецвипуск
Х/ф «Сурогатна
мати»
Подробицi тижня
Х/ф «Сурогатна
мати-2»

1+1

06.45 Х/ф «Вiй» W
08.10 Марiчкин
09.05
10.10
10.35
11.00
11.25
13.00
14.20
15.40
17.10

кiнозал
Лотерея «ЛотоЗабава»
М/с «Русалонька»
М/с «Тiмон i Пумба»
Кулiнарнi курси
з Ю. Висоцькою
Велика рiзниця
по-українськи
Я люблю Україну-2
Мiняю жiнку-5
Операцiя «Краса»
Х/ф «Моя любов» W

Життя Аліни змінюється після
раптової загибелі
старшої сестри.
У спадщину їй дістається майно
сестри і піклування про її маленького сина. Аліна
намагається замінити своєму
племіннику матір, але дівчині
дається це нелегко.

Наташа не прощає Миколі зради. Вона розпочинає судовий
процес, щоб стати законною матір’ю своєї дочки.
Але суд переривається, а дівчинку викрадають за замовленням її американської «матері».

19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Побий ведучого
22.30 Свiтське

Що? Де? Коли?
Х/ф «Генiй»
Подробицi тижня
Д/с «Дикi та
небезпечнi»

23.30
00.25
02.15
03.55

життя
ТСН-Тиждень
Х/ф «Iкло» X
Х/ф «Серцеїд» W
Х/ф «Моя любов» W

ICTV
06.55 ЄвроФуд-2012
07.35 Анекдоти

07.55
08.30
09.30
10.30
11.00
12.00
12.25
12.30
14.55
17.45
18.45
19.45
22.00

по-українськи
Зiрковий тест-драйв
Твiй рахунок
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Iнший футбол
Спорт
Х/ф «Iдеальне
вбивство»
Х/ф «Острiв»
Наша Russia
Факти тижня
Х/ф «Костянтин.
Володар темряви»
Х/ф «Крикуни-2.
Полювання» Y

Рятувальна
команда із Землі,
отримавши сигнал SOS, прибуває на планету
Сіріус 6-Б, що
вважалася безжиттєвою після
знищення «крикунів». Але, знайшовши людей,
що вижили, вони
виявляють і роботів, які приймають людську
подобу...

00.00 Голi та смiшнi
01.00 Х/ф «Турнiр» Y

СТБ
05.25 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.50 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi» W

08.50 Снiданок
09.00 Їмо вдома
10.05 Неймовiрнi iсторiї
11.05
12.05
13.40
15.45
16.45
19.00
21.10
23.55

кохання
Караоке на Майданi
Куб
Україна має талант!-4
Моя правда
Друге пришестя Ванги
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Павутинка
бабиного лiта» W
Х/ф «Дорога, що
веде до щастя» W

Михайло стає випадковим свідком аварії, у результаті якої гине
водій. Молодик
не може прийти
до тями і страждає від того, що
нічим не зміг допомогти. Він знаходить дочку загиблого і незабаром закохується
у неї.

01.50 Неймовiрнi iсторiї
кохання
02.35 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi» W
04.05 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.40 Т/с «Курсанти»
06.30 Клiпси
06.45 Замок
страху

07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте
у лiкаря

08.25 М/с «Губка Боб

УКРАЇНА
НТН
06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.30 Срiбний
Києва

07.20 Т/с «Ера стрiльця»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 03.50 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi
святi»

15.00 Т/с «Таємницi
слiдства-11»

Квадратнi штани»

09.35 М/с «Пiнгвiни
09.55
11.10
13.00
14.50
15.00
18.05
20.00
22.00
22.55
00.45
00.50
01.45
02.10
02.15
03.05
04.00
04.25
04.30
04.40
04.50

Мадагаскару»
Топ-100
Хто зверху?
Пакуй валiзи
Красунi
Х/ф «Охоронець»
Х/ф «Кохання з
повiдомленням»
Фабрика Зiрок.
Україна – Росiя
Пiраньї XL
Х/ф «Мить НьюЙорка»
Спортрепортер
Т/с «Плiткарка-4»
Т/с «Чотири життя
Тари»
Зона ночi
Де ти, Україно?
Третя
влада
Зима надiї
Зона ночi
Тася
Зоря вечiрняя
Зона ночi

19.00 Т/с «Тiло як доказ»
21.00 Т/с «Закон i порядок»
23.00 Х/ф «Тиранозавр
01.00
02.45
04.55
05.30

ацтекiв» X
Х/ф «Нiчна варта» Y
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
08.00 Телепузики
08.30 Байдикiвка
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
09.40 М/с «Пукка»
10.10 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
10.25 М/ф «Новi пригоди
Бiлоснiжки»
11.45 Х/ф «Доктор Дулiттл-3»
13.35 Крутони
14.05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15.10, 19.55 Даєш, молодь!
15.40, 20.25 Т/с «Унiвер»
17.05 Х/ф «Коханнязiтхання-3» W
19.00 Королева балу-2
22.50 Х/ф «Скажи, що це не
так» Y
00.35 Х/ф «Пагорби мають
очi-2» X

апельсин

06.50, 19.00, 03.30 Подiї
07.10, 04.00 Х/ф «Муза»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Чоловiк у менi»
12.00 Х/ф «Руда»
14.00, 20.30 Т/с «Iнтерни»
15.00 Т/с «Iндус»
18.00, 19.30 Т/с «Хто, якщо
не я?»

21.00, 23.45 Великий
футбол

21.45 Футбол. Євро-2012.
Iрландiя – Хорватiя

01.30 Т/с «Лицар дорiг»
03.00 Щиросерде зiзнання
ФУТБОЛ
08.30 Великий футбол
10.00, 10.30, 14.00, 14.30,
17.25Футбол News.
10.05, 10.35, 14.05, 14.35
Євро, я люблю тебе!
11.00 Нiмеччина –
Португалiя. Євро2012
13.00 Д/ф «Претенденти
Євро». Iталiя
13.30 Д/с «Пункт призна–
чення – КИЇВ-2012»
16.55, 02.05, 04.35 Д/с
«Класика Євро»
17.30, 18.05, 21.05, 21.20,
23.50 Євроспека
18.50 Iспанiя – Iталiя. Євро2012
21.35 Iрландiя – Хорватiя.
Євро-2012
00.05 Iспанiя – Iталiя. Євро2012
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№ 21, 1 червня 2012 року
ФОТОФАКТИ

Увіковічити невмируще
Напередодні Дня
прикордонника та 20-ої
річниці з дня створення
Навчального центру
Державної прикордонної
служби України, у
черкаському парку
«Перемога» відбулося
урочисте відкриття
пам’ятного знака
«Прикордонникам усіх
поколінь», автором якого
став місцевий скульптор Іван
ФІЗЕР.

Дмитро Сочивець
Чернігівська область.
Допоможіть знайти
чотирнадцятирічного жителя с. Топчіївка
Чернігівського району Діму Сочивця, який
14 травня 2012 року без дозволу пішов з
Ніжинського притулку і досі не повернувся.
Прикмети хлопця: на вигляд 14-15 років,
160 см на зріст, худорлявої статури, має
видовжене обличчя, русяве волосся середньої
довжини, прямий ніс, сірі очі.

Катерина СОРОКОПУД

У його розумінні символ прикордонників якнайкраще втілений
у прообразі захисника рідної землі
часів Київської Русі. Скульптуру
створено способом випалювання з кераміки, вага якої становить
близько 1 тонни, а висота – понад
3 метри.
В урочистостях із цієї нагоди
взяли участь директор Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби Украї-

ни, генерал-полковник Михайло
КОВАЛЬ, представники міської влади, ветерани прикордонної служби,
курсанти Навчального центру та жителі міста. Митрополит Черкаський
і Канівський Софроній урочисто
освятив пам’ятник.
Цей день став визначною та незабутньою подією для 179 курсантіввипускників, які саме отримали
свідоцтво про закінчення Навчального центру, та 160 новоприбулих

курсантів, які того ж дня присягнули на вірність народу України.
Директор Департаменту персоналу
АДПСУ генерал-полковник Михайло КОВАЛЬ побажав випускникам
на належному рівні берегти рубежі
рідної держави, а також наголосив на
тому, що відкриття пам’ятного знака
«Прикордонникам усіх поколінь» –
це ще один крок до увіковічування
невмирущих подвигів охоронців кордону усіх поколінь.
n

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 22 травня 2012 року №212-ос
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ТУХВАТУЛІНУ Юрію Гафур’яновичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору НЕЧКАЛЮКУ Роману Васильовичу
від 23 травня 2012 року №220-ос		
по Південному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ЛИСАКУ Павлу Петровичу
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ОРЛУ Олександру Васильовичу
по Окремій комендатурі охорони і забезпечення ДПСУ
майору ОСАДЧУКУ Віктору Володимировичу
по Окремій комендатурі охорони і забезпечення ДПСУ
підполковник юстиції
майору юстиції ЧИХАЙДІ Василю Сергійовичу
по Головному центру зв’язку, автоматизації та захисту
інформації ДПСУ
від 25 травня 2012 року №222-ос		
по Південному РУ ДПСУ
підполковник
майору ТЕПЛОМУ Олегу Володимировичу
по Східному РУ ДПСУ
майору БРАТКОВУ Олегу Борисовичу

На столичному сміттєспалювальному заводі «Енергія»
під керівництвом Служби безпеки України спалено більш
як 1 тонну кокаїну, що стало речовим доказом у справі
міжнародного наркоугрупування.
За інформацією СБУ

Нагадаємо, що в липні 2010го року прикордонники спільно з
представниками СБУ затримали
в Одеському порту судно, в якому
(за офіційними документами) знаходився металолом. Проте після
ретельного огляду правоохоронці

виявили в металевих трубах спе
ціально облаштовані тайники, в
яких був утрамбований кокаїн. За
підозрою в організації контрабанди
наркотиків затримано п’ятеро осіб.
І ось тепер, коли їх уже засудили на
сроки від 2,5 до 8 років, «речовий
доказ» слідства знищили.
До даного процесу, зрозуміло,
підійшли вкрай серйозно. На територію заводу не впускали сторон-
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Головний редактор
редактор
Головний
ООлег
лег БОЙКО
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Літературний редактор
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Валентина
БОЖОК
Чергова по номеру
Аліна ДАНИЛЮК
Андрій ГЕРАСИМКІВ

ніх. На даху за всім, що відбувалося,
«спостерігав» снайпер. Вантажівку
з наркотиком, яка прибула на сміттєспалювальний завод, супроводжували бійці спецпідрозділу «Альфа». Усі 40 дерев’яних ящиків були
опломбовані. А для того, аби пересвідчитися, що всередині справді
знаходився наркотик, журналісти
мали змогу самостійно вибрати
ящик, вміст якого пізніше наглядно перевіряв спеціаліст Інституту
спецтехніки і судових експертиз.
Після цього весь кокаїн було знищено при температурі вище 1000° за
Цельсієм.
n
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майору ЛЯШЕНЮКУ Вадиму Вікторовичу
від 26 травня 2012 року №227-ос		
по Південному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ЦИМБАЛУ Руслану Олександровичу
Управління кадрів АДПСУ

Відповіді
на сканворд,
опублікований
у цьому
номері:

Більш як тонна кокаїну – в трубу!

по Національній академії ДПСУ імені Б. Хмельницького

