ТЕТ–А–ТЕТ

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

МІСЦЯМИ БОЙОВОЇ СЛАВИ

«Міграція – процес, що потребує
ефективного управління»
Протидія незаконній міграції визначена серед основних
функцій нашого відомства. Задля її виконання закон надає
Службі право взаємодіяти з компетентними органами
іноземних держав, а також міжнародними організаціями.
Про цей аспект на прикладі співпраці з Міжнародною
організацією з міграції спілкуємося з головою її
представництва в Україні паном Манфредом ПРОФАЗІ.

Знову в «бій» за Київ
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Цього дня під Києвом стрекотали кулемети
та лунали вибухи. На щастя, це була не справжня
війна, а лише театралізоване дійство, організоване
реконструкторськими клубами. Приурочене воно
було до Дня скорботи – чергової річниці з дня початку
Великої Вітчизяної війни. Проте стало доповненням
і до іншої події – відкриття реконструйованого ДОТу
№179. Його відремонтували ентузіасти з Міжнародної
асоціації дослідників фортифікації «Цитадель».

1

4
5
ПРИКОРДОННИК
стор.

стор.

УКРАЇНИ
ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

№ 25 (5375)

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

5 ЛИПНЯ 2013 РОКУ

ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Для дружби кордонів немає
Проведення Міжнародного молодіжного
фестивалю, біля монумента Дружби
на стику кордонів України, Білорусі і
Росії, неподалік села Сеньківка, що на
Чернігівщині, давно стало традиційним, і
вперше відбулося у далекому зараз 1975
році. Традиційно у цьому заході взяли
участь кількадесят тисяч учасників:
делегації з Чернігівської, Брянської,
Орловської, Гомельської, Могильовської
областей, представники дипломатичного
корпусу сусідніх держав та просто місцеві
мешканці.
Олександр ДУДКО

Лейтмотивом цьогорічного фестивалю “Дружба –
2013” стало відзначення величного свята – 1025-ї річниці
Хрещення Київської Русі князем Володимиром.
Упродовж трьох днів тривав сам молодіжний форум,
влаштований цього року української стороною. Учасникам
він запам’ятався різноманітними конкурсами, спортивними і туристичними змаганнями, концертами і, звісно ж,
новими знайомствами та незабутніми враженнями.
Урочистості ж останнього дня фестивалю – 29 червня – розпочалися з літургії, яку провів Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Володимир поруч з
Монументом Дружби. Потім був урочистий мітинг в якому
взяли участь голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир ХОМЕНКО, голова Чернігівської
обласної ради Анатолій МЕЛЬНИК, голова Гомельського
облвиконкому Володимир ДВОРНІК, губернатор Брянської області Микола ДЄНІН та інші почесні гості.
Після мітингу на озері, що розташоване поруч з Монументом, гостям представили театралізоване дійство
«Легенда про Хрещення Київської Русі», в якому Великий
князь Київський Володимир вів народ на Хрещення.
Після закінчення дійства розпочала роботу виставка
декоративно-прикладного мистецтва «Городок майстрів»
та експозиція музеїв і заповідників Чернігівщини.
Вирувало свято і на імпровізованих білоруських та російських вулицях. Тут також проходили концерти самодіяльності, змагалися спортсмени, демонстрували свої
неповторні вироби народні майстри, аграрії пропонували
найрізноманітнішу гастрономічну продукцію, працювали
атракціони.
Свято завершилося, але всі, хто побував тут хоча б раз,
сподіватимуться на нову зустріч. І вона обов'язково відбудеться, бо споконвічна дружба братських слов'янських народів не закінчиться ніколи.
n
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n Демаркація
триває

На засіданні спільної
українсько-російської
демаркаційної комісії,
що відбулася у Москві,
визначено місця встановлення
прикордонних знаків на
Сумсько-Брянській ділянці
державного кордону та
затверджено графічний
проект місць встановлення
прикордонних знаків на
Сумсько-Курській ділянці
державного кордону. Незабаром
за результатами переговорів
буде організовано польові
демаркаційні роботи на
Чернігівсько-Брянській та
Сумсько-Брянській ділянках
держрубежу. Крім цього днями
у Чернігові відбулася робоча
зустріч Глав делегацій та окремих
членів Спільної українськобілоруської демаркаційної
комісії, під час якої обговорено
актуальні питання демаркації.
Нагадаємо, що минулого місяця
був підписаний Протокол
про обмін Ратифікаційними
Грамотами Договору про
державний кордон між Україною
та Білоруссю.

Шенгенські візи стали
доступнішими
Із 1 липня набула чинності Угода про спрощення візового режиму
між Україною і Європейським Союзом. Відповідно до затвердженого
документа, дев’ять категорій громадян отримали можливість
оформлювати візи без плати за обробку заяв.
Ганна ЧАБАРАЙ

Сюди входять журналісти та технічний
персонал, що їх супроводжує, водії, що здійснюють міжнародні перевезення, близькі
родичі громадян, що легально проживають
на території країн-членів ЄС, особи, які їдуть
на лікування та ті, хто їх супроводжує. Крім
того, представники релігійних громад, учас-

ники офіційного транскордонного співробітництва з ЄС, учасники офіційних освітніх
програм обміну й участі в семінарах, курсах,
конференціях, а також представники різних
професій, які беруть участь у міжнародних
виставках, конференціях і семінарах.
Якщо заявник звернувся із проханням розглянути його заявку протягом 3 днів на підставі
того, що він проживає далеко від дипломатичного представництва, то за оформлення візи
може стягуватися 70 євро. У разі співробітниСОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Пенсійну систему
модернізовано
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

Сергій ПОЛІЩУК

n Бланки

від «України»
З наступного тижня почнеться
новий період у видачі паспортів
громадян України для виїзду
за кордон. У Держміграційній
службі запевняють, що з
бланками від поліграфкомбінату
«Україна», який виграв тендер
на виготовлення цієї продукції,
вирішиться проблема з
перебоями у видачі паспортів.
Максимальна потужність
поліграфкомбінату становить
близько 25 тисяч бланків
на добу. Як зазначив Голова
Держміграційної служби Микола
Ковальчук, співпраця з новим
виробником відбуватиметься на
оптимальніших засадах. Зокрема
у разі необхідності передбачене
завчасне проведення тендерів на
закупівлю додаткових бланків
паспортів, чого не було раніше.

Уряд продовжує послідовно виконувати
соціальні ініціативи Президента. Так, із 1 липня
набули чинності зміни в законодавстві, щодо
нарахування пенсій.

Велосипедист-аматор із
міста Білопілля Сумської області
Ігор Кальченко встановив
рекорд проїзду Україною від її
східного кордону до західного.
Цю дистанцію він подолав за
неповні 5 діб, тоді як попереднє
досягнення на такій самій
дистанції становило 9 днів.
Загалом спортсмен здолав 1 810
км від села Ізварине Луганської
області до міста Чоп Закарпатської
області. Час, проведений у дорозі,
склав 109 годин і 9 хвилин,
враховуючи час на відпочинок,
сон та їжу. Велосипедист рухався із
середньою швидкістю 26 км/год.
Ігор Кальченко живе у Білопіллі,
але впродовж 10 останніх років
працює на ПАТ “Сумське НВО
ім. М.В. Фрунзе”. Щодня на
роботу і з роботи Ігор їздить на
велосипеді, тобто кожного дня
долає дистанцію в 100 км.
Укрінформ

Згідно з ними, жінкам до
страхового стажу буде включено
період відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, і вони зможуть
виходити на пенсію раніше. Громадяни, що отримували допомогу
по безробіттю, зможуть не враховувати ці періоди при розрахунку
заробітної плати для обчислення
пенсії. Також змінився спосіб
визначення заробітної плати для
обчислення пенсії за неповні місяці, що важливо для фізичних

осіб-підприємців: буде враховано
страховий стаж, за який сплачено
внесок. За новим порядком щорічного підвищення пенсійних
виплат, вони однозначно будуть
збільшуватися кожного року, на
відміну від попереднього досвіду.
«Зміни в пенсійному законодавстві, що набули сьогодні
чинності, – це перший крок у
модернізації пенсійної системи
України, – прокоментувала Міністр соціальної політики України
Наталія Королевська. – У підсумку, оптимізована пенсійна система має стати більш справедливою
та орієнтованою на людину». n

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Шляхи без бігбордів
Кабінет Міністрів підтримав на своєму засіданні
зміни до законодавства про зовнішню рекламу на
автошляхах і вулицях, розроблені Міністерством
внутрішніх справ України.
Юрій ЗАНОЗ

Василь ДРОЗДОВ

n Від краю до
краю за 5 діб

цтва дипломатичної установи з посередниками при оформленні віз посередники можуть
брати за свої послуги не більше 30 євро.
Ще однією новацією є визначення чітких
термінів дії багаторазових віз на 1 рік і 5 років
замість раніше чинного правила до 1 року й
до 5 років. Натомість українці, що мають дійсні біометричні службові паспорти, можуть
відвідувати країни-члени ЄС без віз.
n

Пропонується внести зміни
до законів України «Про рекламу» та «Про автомобільні дороги». Зокрема, мова йде про
заборону розташування засобів
зовнішньої реклами:
– на тротуарах, велосипедних та пішохідних доріжках, а
також алеях;
– поза населеними пунктами на відстані менш ніж 10 метрів від краю проїзної частини
(нині 5 метрів);
– над проїзною частиною
автомобільних доріг загального
користування;
– у зоні транспортних
розв’язок, мостів, шляхопроводів;

– на розділювальних смугах
автомобільних доріг загального
користування;
– на поверхнях та опорах
дорожніх знаків, освітлення,
штучних споруд;
– у межах смуги відведення
автомобільних доріг загального
користування;
– у місцях концентрації
дорожньо-транспортних пригод.
Реалізація
вищезазначених норм закону дозволить, у
першу чергу, підвищити безпеку дорожнього руху шляхом
зменшення впливу сторонньої
інформації на його учасників.
Окрім цього, такі зміни спрямовані на адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС.
n

Резервіст –
значить військовий
Верховна Рада України прийняла за основу проект
закону, що унормовує порядок проходження
служби у військовому резерві Збройних Сил та
інших військових формувань.
Максим МАЛОВ

Зокрема, передбачається визначити службу у військовому
резерві як особливий вид виконання військового обов’язку та
встановити на законодавчому
рівні правовий статус резервіста
і вимоги до проходження служби
у військовому резерві.
Проектом також передбачається поширити права,
обов’язки та обмеження, передбачені законодавством для
військовослужбовців, на резервістів на весь час виконання

ними службових обов’язків у
військовому резерві. Буде встановлено обов’язок складання
резервістами Військової присяги; для підприємств, установ та
організацій обов’язки сприяти
їх працівникам, які проходять
службу у військовому резерві;
визначено порядок виклику
і прибуття резервістів до військової частини, у якій вони
проходять службу за викликом
її командира. Різним категоріям громадян України, зокрема,
жінкам планується забезпечити
рівні можливості щодо проходження служби у військовому
резерві.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Діалог із перевізниками

n Дюжина

У міжнародному автомобільному пункті
пропуску «Ягодин» відбулася міжнародна
конференція з питань забезпечення
ритмічності пропускних операцій у пунктах
пропуску на українсько–польському
кордоні. У заході взяли участь представники
Міністерств закордонних справ України
та Республіки Польща, Адміністрації
Держприкордонслужби України, структур,
що забезпечують координацію міжнародних
транспортних перевезень, а також
автоперевізники обох країн.

Близько шостої ранку
прикордонний наряд відділу
«Грабове» Луцького загону
помітив збитий зі шлагбауму
замок та сліди автомобілів через
контрольно-слідову смугу в
бік кордону. На місце відразу
виїхала група реагування, було
піднято резерви підрозділу
та поінформовано польських
колег. Невдовзі правоохоронці
знайшли два мікроавтобуса,
проте порушників поряд не
було. Як з'ясувалося згодом,
четверо чоловіків спробували
переправити через Західний Буг
в Польщу 64 ящика цигарок.
Для реалізації своїх задумів вони
прихопили три гумові човни. За
деякий час охоронці кордону
затримали ще сім порушників
з 60 ящиками сигарет. Згодом
затримали ще одного українця,
який переховувався в кущах. Усіх
12 контрабандистів очікує суд.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Конференція складалася
з двох частин. Спершу актуальні питання організації роботи на кордоні обговорили
представники прикордонних
та митних відомств України
та Польщі. Особливу увагу
було звернуто на забезпечення ритмічності пропускних
операцій в пунктах пропуску, вдосконалення взаємодії
контрольних органів і служб,
уникнення черг автотранспорту та створення комфортних умов для перевізників і туристів.
Друга частина конференції передбачала спілкування
митників та прикордонників
двох країн із представниками
автоперевізників у форматі
круглого столу.
Як зауважив посол з
особливих поручень Міністерства закордонних справ
України Олександр НОВО-

СЬОЛОВ, з точки зору МЗС
України відносини з Польщею розвиваються найкраще. Зокрема, Республіка
Польща проводить значну
роботу в напрямку євроінтеграції України. Принагідно
представник МЗС привітав
сусідів із будівництвом двох
нових пунктів пропуску. На
думку Олександра НОВОСЬОЛОВА, що більше пунктів пропуску діятиме, то менші черги будуть на кордоні.
Начальник управління
прикордонного контролю та
реєстрації АДПСУ генералмайор Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ зауважив, що
нині завантаженість деяких
пунктів пропуску вдвічі, а то
й утричі, перевищує їх проектну пропускну спроможність.
Проблему він вбачає в тому,
що у той час, як «Ягодин»
перевантажений, інші пункти пропуску фактично пустують. Логістика перевезень
пролягає через «Ягодин»,
зокрема, тому що при най-

коротшому шляху автомобілі
витрачають найменше палива. До того ж, тут найкраще
дорожнє покриття та інфраструктура. Тому начальник
управління прикордонного
контролю та реєстрації АДПСУ припустив, що розбудова пунктів пропуску не зніме
навантаження, допоки перевізники не здійснять перенаправлення транспортних
потоків. До слова, Олександр
БІНЬКОВСЬКИЙ наголосив і на проблемі перевантаження пунктів пропуску у вихідні дні. Тому він звернувся
до перевізників із проханням
відправляти транспорт на
кордон не тільки в суботу та
неділю.
Натомість представники
автоперевізників
України
розповіли про проблеми на
законодавчому рівні, адже
вимоги до фірм-перевізників
висуваються «зверху» і не
завжди враховують реалій.
Якщо ж перевізники виконують усі умови, мають усі
необхідні документи, вони
в праві вимагати якісного і
швидкого надання послуг. За
словами перевізників, проблем із прикордонною службою у них практично немає,
натомість робота митників
викликає деякі питання.
Йдеться, зокрема, про так
званий «людський» фактор.
Мовляв, одна зміна пропускає сто автомобілів, а інша
– тридцять. Проблеми є і з
обладнанням. Так, приблизно 70% українських вагових
комплексів не відповідають
стандартам, тож їхні показники відрізняються від польських.
Підбиваючи
підсумки
конференції, її учасники зауважили, що знайшли порозуміння у проблемних питаннях прикордонної роботи,
співставили всі ці нюанси,
проблеми, побачили, що і як
потрібно робити.
n

контрабандистів

На антикорупційній
ниві
У Республіці Польща відбулася
робоча зустріч експертів з питань
протидії корупційним проявам
у прикордонних відомствах
України та Польщі. Українську
делегацію представляв начальник
управління внутрішньої безпеки
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
полковник Вадим СЛЮСАРЄВ,
польську – директор Бюро
внутрішніх справ Прикордонної
Варти РП полковник Артур
МІХАЛЯК.
Роман СТАХІВ

Під час зустрічі експерти проаналізували
оперативну обстановку на спільному кордоні, а також обмінялися поточною інформацією щодо стану криміногенної ситуації з
питань незаконної міграції, переміщення
тютюнових виробів та викрадених автомобілів. Примітно, що українські та польські
правоохоронці зауважили на необхідності
подальшої співпраці із зазначених питань.
При цьому варто збільшувати обмін інформацією щодо корупційних проявів серед
персоналу прикордонних відомств та опрацювати питання проведення спільних заходів.
Також, були обговорені перспективи
розвитку Управління внутрішньої безпеки
Державної прикордонної служби України
і Управління Бюро внутрішніх справ Прикордонної Варти Республіки Польща та
спільної участі у міжнародних проектах. n

ВІДПОЧИВАЄМО АКТИВНО

n Що у надрах?
Прикордонники відділу
«Краснодон» спільно зі
співробітниками СБУ, МВС та
Міністерства доходів і зборів
виявили трубопровід діаметром
110 мм, прокладений від
держрубежу до огородженої
території на околиці села
Ізварине. Тут міжвідомча
група виявила дві цистерни
ємністю по 50 куб.м. Проте
скористатися трубопроводом та
базою накопичення пального
порушники не встигли,
про що свідчила відсутність
характерного запаху пального.
Ще один нафтогін діаметром
90 мм та протяжністю
близько 1 кілометра тієї ж
доби виявили правоохоронці
ВПС «Свердловськ» спільно
зі співробітниками СБУ,
МВС та Міністерства
доходів і зборів неподалік від
міста Червонопартизанськ
Свердловського району. Наразі
розпочато знищення підпільних
комунікацій та заходи щодо
встановлення осіб, причетних до
протиправної діяльності.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

Веселі старти

n Нелегальний

Влітку прикордонні здравниці переповнені
відпочиваючими. З усіх куточків України сюди
їдуть родини охоронців рубежу. А для того, аби
їхній відпочинок зробити дійсно незабутнім тут
проводять різноманітні конкурси та змагання. Так,
нещодавно на базах прикордонних оздоровчих
центрів «Прибережний» та «Піщане» пройшли
спортивні турніри.

інтернет–маршрут

Ігор БОНДАР

Отож на базі Дитячого оздоровчого табору «Прибережний» відбулися змагання «Юний прикордонник». 45 хлопців і дівчат, віком
від 6 до 14 років намагалися якнайкраще показати себе в стрибках у
довжину, метанні тенісного м’яча, бігу на 60, 200 та 400 метрів.
За підсумками змагань переможців визначали у 6 вікових групах.
У групі 7-9 років перше місце посіла Марія ІВАШКОВА (Хмельницький), друге – Анастасія РИБАЛКО (Мукачеве), третє – Валерія
РИБАЛКО (Мукачеве). У групі 10 років переможцями стали Дмитро БЕЗЕКА та Тетяна МАНДРИКІНА (Луцьк). У групі 11-12 років
(дівчата) в трійку лідерів увійшли: Анастасія МАТВІЙЧУК (Львів),
Дарья ПАДИТЕЛЬ (Ужгород) та Софія ДМИТРЕНКО (Хмельницький). Серед юнаків цієї ж вікової категорії кращими визнано
Іллю ЦУРГАНА (Хмельницький), Ігоря БОНДАРА (Ізмаїл) та Павла

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

ПАЛАМАРЧУКА (Київ). Серед дівчат 13-14 років перше місце
виборола Оксана ЖАКУН (Луцьк), друге – Юлія МАРЧЕНКО
(Одеса) і Даніела БАЛАГУР (Ужгород). Переможці вікової категорії 13-14 років серед юнаків: Владислав ПЕТРАШ (Черкаси), Єгор
СІКОРСЬКИЙ (Черкаси), Дмитро ПАЛАМАРЧУК (Київ) і Максим
НОВИЦЬКИЙ (Ізмаїл).
А ось на базі Центру оздоровлення та відпочинку «Піщане» проводилися фінальні змагання «Спортивна сім’я». 30 родин прикордонників виборювали призи у восьми спортивних естафетах. Всі
учасники викладалися, як-то кажуть, на 100%. Але у підсумку, все ж,
переможцями стали родини БІЛИК (Житомир), ХРУЩ (Львів) та
КРУК (Великі Мости). Однак жоден учасник не залишився без заохочувальної нагороди. Окрім теплого моря та лагідного сонця вони
отримали цінні спортивні подарунки.
n

Чотирьох грузинів затримали
наші співробітники на Закарпатті.
Чоловіки віком від 23 до 31
року намагалися потрапити в
Словаччину уникаючи зустрічі з
правоохоронцями. Порушників
зупинили за 600 метрів від
кордону прикордонники
відділу «Гута». Документів при
собі іноземці не мали, проте
назвалися громадянами Грузії.
«Мандрівники» маршрут руху
проклали собі за допомогою
мережі Інтернет через мобільний
телефон. Аби не попастися
чоловіки винайняли таксі на якому
доїхали до околиці Ужгорода.
Розрахувавшись з водієм вони
продовжили свою подорож пішки,
однак з прикордонниками все
ж зустрілися. Тепер на них чекає
український суд та повернення
додому.
Андрій ДЕМЧЕНКО
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Манфред ПРОФАЗІ:

«Міграція – процес,
що потребує
ефективного управління»
Протидія незаконній (за термінологією міжнародних організацій – неврегульованій)
міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних
районів визначена серед основних функцій нашого відомства. Задля її виконання
закон надає Службі право взаємодіяти з компетентними органами та військовими
формуваннями іноземних держав, а також міжнародними організаціями. Про цей аспект
на прикладі співпраці з Міжнародною організацією з міграції спілкуємося з головою її
представництва в Україні паном Манфредом ПРОФАЗІ.

Інтерв’ю вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

– Пане ПРОФАЗІ, поясніть будь ласка,
в чому полягає небезпека такого явища як
міграція?
– Сама по собі міграція – це доволі
природний процес. Адже людям природно
шукати краще місце для себе і своєї сім’ї.
І держава не повинна обмежувати відповідне право своїх громадян на виїзд за
кордон. Звичайно, будь-яка держава, яка
прагне забезпечити гідний рівень життя
своїх громадян, розраховує обсяг соціальних видатків та ліміти необхідних послуг
і сервісів, передусім виходячи із власних
потреб. Стоячи перед певними обмеженнями у цьому плані – кількості місць для
учнів у школах, пацієнтів у лікарнях тощо,
держави регулюють свою міграційну політику.
– Тож багато в світі бажаючих шукати
кращої долі?
– За статистикою – приблизно три
відсотки від загальної кількості населення
Землі. Звичайно, населення Землі зростає, і відповідно зростає загальна кількість
мігрантів. Утім у пропорційному вимірі
обсяги міграції залишаються сталими.
Світова спільнота зацікавлена у врегулюванні міграційних процесів. Міжнародна
організація з міграції, яку я представляю,
і повноцінним членом якої є Україна, робить усе можливе, щоб долати виклики та
збільшувати користь, яку здатні нести міграційні процеси, виходячи з інтересів усіх
сторін.
– Чому і звідки частіше за все приходять мігранти?
– Там, де тривають війни та збройні конфлікти, люди збираються в дорогу,
тому що бажають урятувати своє життя. Це
особлива категорія, яка може претендувати на статус біженців, і за міжнародними
нормами має право шукати притулку від
переслідування в інших країнах. Там, де є
проблеми економічного плану, до міграції
вдаються ті, хто шукає добробуту.
При цьому слід зрозуміти, що покинути свою батьківщину і шукати щастя по
світі – це дуже серйозний крок і на нього
не так легко наважитися. Адже для того,
щоб приїхати до чужої країни, де нікого і
нічого не знаєш, потрібні або надзвичайно
поважні обставини, або чимала рішучість.
Щодо географії, то вона змінюється.
Якщо п’ять років тому через Україну до
Європи прямували переважно вихідці із
держав Південно-Східної Азії та Пакистану, то сьогодні це уродженці країн колишнього СРСР, Афганістану і Сомалі.
– Тобто Україну вони обминути не можуть?
– Через українські землі пролягає
один з основних маршрутів. Утім ми спо-

Африканець долучається до українського народного танцю в центрі Києва під час заходу, підтриманого МОМ. Підтримка культурної різноманітності належить до ключових пріоритетів Представництва МОМ в Україні.
стерігаємо, що кількість затриманих прикордонною службою та органами МВС
неврегульованих мігрантів знижується з
року в рік.
– Чому?
– Причин тут кілька. По-перше, економічна криза в Європі знижує вірогідність нормального працевлаштування,
а трудові мігранти шукають саме цього.
По-друге, ефективна робота українських
правоохоронців, і зокрема прикордонників, теж дається взнаки. Адже всі ми живемо в глобальному світі, де інформація
дуже швидко поширюється. І перед тим
як наважитися на далеку й небезпечну
дорогу, люди прораховують всі наслідки
такого вчинку наперед. Є і нова тенденція – Україна дедалі частіше стає не тільки транзитною точкою на маршруті, але
й країною призначення. Деякі мігранти
прагнуть потрапити саме сюди.
– Тобто на нас теж чекає навала незваних гостей?
– Вважаю, що українцям про це переживати не варто. Адже внаслідок багатьох
процесів населення України в порівнянні із часами проголошення незалежності
скоротилося приблизно на п’ять мільйонів осіб і продовжує зменшуватися
приблизно на 320 тисяч на рік. Умовно
кажучи, щорічно зникає таке місто як
Севастополь. Водночас кількість іноземців, які офіційно проживають в Україні,
щороку збільшується на 15-20 тисяч осіб.
Кількість затриманих за порушення правил перебування останнім часом становила 12-14 тис. осіб на рік. Звичайно, на
цей показник також варто зважати, та все
ж визначального впливу він не має, бо
навіть не порівнюваний із природними
втратами. І тим більше він кардинально не
змінить ситуацію у країні із 45-мільйонним населенням.

Проте неважко спрогнозувати, що з
часом мігранти будуть дедалі більше потрібні українському ринку праці, оскільки
займатимуть свої специфічні ніші. А беручи до уваги демографічний спад і старіння
населення, йтиметься не лише про низькокваліфікованих працівників. І у цьому
немає нічого страшного. Принципово
лише те, щоб вони мали врегульований
статус, платили податки й робили свій
внесок у систему соціального забезпечення України. До таких змін система державного управління має бути готовою.
– Та все ж, міграція – це зло, чи явище,
із яким зрештою треба миритися?
– Міграція – це процес, який потребує
ефективного управління. Тому ми працюємо із державою, зокрема у особі Державної прикордонної служби, у двох напрямах: задля кращого захисту кордону і задля
дотримання прав неврегульованих мігрантів. Адже варто розуміти, що ці люди, хоча
вони і порушують певні закони і правила,
все ж не є кримінальними злочинцями.
І ще доречно згадати, що сьогодні вже
мільйони українців перебувають у якості таких самих неврегульованих трудових мігрантів у країнах Європи та в Росії.
Тому цілком природно ставитися до тих,
хто приїздить в Україну, так, як хотілося
б, щоб до ваших співгромадян ставилися,
наприклад, в Італії чи Португалії.
Тому прикордонники, звичайно, мають реагувати на тих, хто намагається незаконно перетнути кордон, проте поважати
права подібних порушників, пам’ятаючи,
що вони можуть бути біженцями чи постраждалими від торгівлі людьми. Ставлення має бути максимально гуманним.
– Куди простіше просто «заплющити
очі», адже вони йдуть з України, і таким
чином звільнити свою країну від зайвих проблем…

– Це не вихід. Адже в сучасному світі
про це стане дуже швидко відомо, і незабаром на такій ділянці буде наплив, не помітити який вже буде просто неможливо.
Принаймні, кримінальні угруповання,
які сприяють незаконному переміщенню
через кордон, нагоди скористатися такою
неуважністю однозначно не впустять.
Ще один важливий момент – по той
бік кордону працюють колеги, які затримають порушника та повернуть його відповідно до угоди про реадмісію.
Прикордонник – фігура державна, і
діє від її імені. Адже держава бере на себе
зобов’язання перед сусідами і доручає
прикордонникам представляти себе, першими зустрічаючи і останніми проводжаючи тих, хто перетинає рубіж.
До того ж, відносини між країнами не
обмежуються лише стосунками навколо
спільних кордонів. Тому, захищаючи будинок сусіда, можна робити не лише добру,
але й корисну для себе справу. Наступного
разу сусід допоможе захистити ваш будинок. Міжнародна організація з міграції
сприяла такій формі взаємодії, як спільне
патрулювання на українсько-польському
кордоні. Вважаю, такий досвід було б
доречно поширити і на інших ділянках
держрубежу України.
Можу констатувати – Державна прикордонна служба постійно покращує свою
роботу у міграційній сфері. Ми бачимо
це прагнення удосконалення, бажання
модернізуватися і реформуватися, і це є
чудовим прикладом для інших державних
органів. Тому ми щиро дякуємо за плідну
співпрацю і сподіваємось на її продов
ження у майбутні роки.
– У світі радянський кордон називали
«залізною завісою», оскільки безконтрольно перетнути його було неможливо. Ви ж
вітаєте реформи, які змінюють колишню військову систему захисту на користь
більш ліберальної. Здається для захисту від
небажаних мігрантів Європа мала б навпаки вітати збереження старої моделі…
– Я розумію про що йдеться. У нас у
Німеччині був яскравий зразок такого підходу – Берлінська стіна. Тепер світ змінився. Немає СРСР, є незалежна Україна, яка
блискуче провела чемпіонат Євро-2012,
яка хоче щоб до неї приїздило побільше
туристів, щоб українці вільно їздили за
кордон. Прозорі, але безпечні кордони –
це частина того світу, де ми хочемо жити.
Важливо лише знайти баланс між надійним контролем і захистом прав людини. І
Україна йде цим шляхом. Тому на кордоні
з таким сусідом нову Берлінську стіну ніхто будувати не буде.
Приємно, що Державна прикордонна служба стала флагманом переходу до
прийнятних у демократичному світі стандартів. Ми дуже раді, що є її партнерами, і
готові сприяти прикордонникам у подальшому реформуванні їхньої Служби.
n
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Знову в «бій» за Київ
Цього дня під Києвом стрекотали кулемети та лунали вибухи. На щастя,
це була не справжня війна, а лише театралізоване дійство, організоване
реконструкторськими клубами. Приурочене воно було до Дня скорботи –
чергової річниці з дня початку Великої Вітчизяної війни. Проте стало доповненням
і до іншої події – відкриття реконструйованого ДОТу №179. Його відремонтували
ентузіасти з Міжнародної асоціації дослідників фортифікації «Цитадель».
Євген Левченко,
фото МАДФ «Цитадель»

Ці місця вкриті військовою славою з давніх-давен. За свідченням
«Повісті минулих літ» саме тут розташовувалося
легендарне
місто
Звенигород. 1240 року воно стало
форпостом при захисті столиці від
монголо-татарських
загарбників.
Оборонці мужньо протистояли ворожим ордам, але сили були нерівними
і після тривалої облоги місто було
повністю зруйноване, а всі його захисники загинули. А за 700 років нащадки давніх русичів знову вступили
в смертельний бій, цього разу проти
фашистських загарбників. Червоноармійці, моряки Дніпровської військової флотилії тримали ці рубежі
до останнього набою. Були серед
оборонців і прикордонники. Відступаючи з боями від державного кордону, воїни в зелених кашкетах вели
запеклі бої з ворогом, даючи приклад

мужності та самопожертви і роблячи
тим самим свій внесок у майбутню
перемогу. Цей рубіж був чудово облаштований для оборони.
1944 року укріплення про всяк
випадок було «законсервовано». А за
часів незалежності й взагалі забуте.
Воно стало просто примарою. І лише
взимку цього року ентузіасти з організації «Цитадель» почали його ремонт. ДОТ №179 став уже четвертим
відреставрованим за останні 4 роки
в рамках масштабного проекту по
створенню в Київському регіоні «Пояса Слави», який має стати величним
пам’ятником усім поколінням захисників столиці України.
Загалом, хлопці провели на
ДОТі понад 35 днів. 200 молодих
людей очистили від сміття 227 метрів галерей та 12 метрів вертикальних шахт. Біля одного зі входів
дослідники натрапили на рештки
червоноармійця, який прийняв тут
свій останній бій. Прикро, що імені героя встановити не вдалось, та
незабаром він буде упокоєний за

християнським звичаєм. А його подвиг назавжди залишиться в серцях
нащадків.
І от, вінцем заходу стала масштабна реконструкція, в ході якої
«німецькі війська» намагалися, як
і далекого 41-го прорвати оборонні
рубежі з використанням мінометів і
вогнеметів. І як 72 роки тому червоноармійці та прикордонники відбивали атаки ворога.
Серед глядачів були й сивочолі
ветерани, котрим довелося воювати
з ворогом. Адріан ГАЛЯБАРНИК у
41-му 15-річним хлопцем захищав
столицю України. За його словами,
те, що він побачив нині, майже повністю відповідало пережитому ним у
юності. Зворушливим моментом була
екскурсія в ДОТ ветерана війни Ігоря
Павловича ВОРОВСЬКОГО. 1941-го
року юний курсант військового училища готував 179-й дот до оборони.
Через декілька десятиліть ветерана
провели підземними галереями, надавши йому можливість пригадати
фронтову юність.
n

Голова правління Міжнародної
асоціації дослідників
фортифікації «Цитадель»
Павло НЕТЬОСОВ:
– Оскільки ремонт 179-го
ДОТу виявився дуже масштабним проектом, то за деякий
час нам стало зрозуміло, що
своїми силами ми не впораємося. Вирішили звернутися
за допомогою до бізнесменів і влади. І що ви думаєте, нас почули і зрозуміли.
Так, наприклад, перший заступник голови столичної
Святошинської райдержадміністрації Микола ШКАВРОН допоміг вирішити питання з електрикою, із
забезпеченням урочистої частини під час відкриття
реконструйованого ДОТу. Начальник відділу культури
районної влади Дмитро ГОНЧАРЕНКО, сільські голови
Віти Поштової – Володимир ДОВГАНЬ, Тарасівки –
Володимир СИЗОН, Чабанів – Анатолій ЗАГОРУЛЬКО
поставилися до нашого проекту, як до свого особистого.
Справа відновлення ДОТу стала загальною. Багато
людей пропонували допомогу після екскурсій, які ми
проводили в цей час. Так, один із бізнесменів запропонував безкоштовно рекламну площу, інший оплатив
покупку, необхідних на даному етапі робіт, будівельних
матеріалів. Ще один благодійник – Дмитро ЄЛМАНОВ
вирішив питання з металевими гратами і люками. І
ось тепер маємо спільний результат: 179-й ДОТ став
музеєм. Девіз нашої організації: «Разом – ми сила!». І
це не порожні слова. Сьогодні у цьому пересвідчилися
тисячі людей, які прийшли на організований нами захід».
Так укріплення отримало друге життя. Незабаром воно
стане музеєм регіонального значення. Всі екскурсії тут
проводитимуться безкоштовно. Але ентузіасти на цьому не зупинятимуться. На черзі – ремонт наступного
укріплення, повернення його з небуття.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

У подарунок – день святковий
Добре відомий вислів «Діти – це наше майбутнє» має у собі
реальне підґрунтя тільки тоді, коли наймолодше покоління
українців зримо відчуває турботу старших про них. У цьому
можна пересвідчитися на багатьох прикладах із життєдіяльності
правоохоронців у зелених кашкетах, для яких уже стало
приємною традицією опікуватися найменшими українцями.
Олександр МОСКВІН,
фото Олега НЕСТЄРКІНА

Із року в рік її дотримується і персонал Харківського прикордонного загону,
пам’ятаючи, що зустрічам з охоронцями
кордону завжди раді діти обласного дитячого оздоровчого санаторію, де головним
лікарем Геннадій ТАРАСЕНКО. Так було
і цього разу, коли недільного дня на чолі з
майором Михайлом КАБЛАКОМ до малечі завітали «зелені кашкети». І, як мовиться, не з порожніми руками – старші друзі за
активної підтримки вчительки початкових
класів Тетяни ЧУБ вирішили провести у
їхньому оздоровчому закладі гру «Прикордонник». Присвятили її пам’яті тих, хто 72
роки тому став до бою за рідну землю. В доступній формі прикордонники розповіли
дітям, як їхні прадіди боролися з ворогом,
захищаючи майбутнє своїх нащадків, а зна-

чить і їхнє – хлопчиків і дівчаток – відпочивальників оздоровчого закладу. Потім
показали документальний фільм про початок війни та героїчні дії воїнів кордону.
Згодом розпочалася очікувана учнями
гра. Розбившись на дві команди – «Західних
юних прикордонників» і «Східних юних прикордонників» учасники спортивного дійства
стали змагатися на силу та спритність, в киданні навчальних гранат та виявленні предметів на місцевості. Треба було бачити, з якими переживаннями та емоціями боролися за
перемогу гравці. Не жаліли ні рук для оплесків, ні голосу для підтримки виступаючих і
вболівальники. А переможницею вийшла
команда «Західних юних прикордонників»,
яку і було нагороджено грамотою.
Та позитивних емоцій вистачило всім
присутнім. Особливо тоді, як службовий
собака «Боні» за командою сержанта Дмитра ОСІНКИ рівно через одну хвилину
виявив у одного із двадцяти п’яти дітей
спеціально прихований запахоносій нар-

котичної речовини. Не приховували діти
своїх щирих здивувань та захоплення і
тоді, коли правоохоронці мобільної прикордонної застави «Дергачі» продемонстрували прийоми рукопашного бою, а
також затримання умовного порушника,
який намагався на автомобілі прорватися
через державний кордон.

Не лише герої цього дня – кращі у
змаганнях В’ячеслав ВАСКЕВИЧ, Андрій
САВЧЕНКО, Марія КАЛІНІЧЕНКО,
Анна МАМИЧЕВА, Валерія ГУЗЕНКО та
інші – всі діти отримали незабутні спогади
та масу задоволення від спілкування зі своїми старшими друзями-прикордонниками,
які подарували їм день святковий.
n
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МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

На кордонах закордону

КИТАЙ

Як міг прикордонник поставити штамп у паспорті іграшкового єдинорога
замість паспорта маленької дівчинки? Та без проблем! – скажуть вам
у Англії. А ось сінгапурським і польським прикордонникам довелося
рятувати напівмертвих золотих рибок, яких безжалісні контрабандисти
«нафарширували» наркотиками.
ТУРЕЧЧИНА

РОСІЯ

Протиконтрабандні рови
Як тільки прикордонники різних країн світу не
боряться з правопорушниками: і 6-метрові паркани ставлять, і застосовують найсучаснішу техніку,
і патрулюють цілодобово. А ось турецькі прикордонники винайшли нові способи захисту кордону.
На рубежі з Сирією правоохоронці вирили…глибокі рови. Такий крок, на їхню думку, повинен запобігти спробам незаконного перетину держкордону.
Рови мають глибину три метри, а ширину – два.

10 тонн насваю
Співробітники Алтайської митниці та Прикордонного управління затримали вантажний «Мерседес», яким із Казахстану на територію Росії чоловік намагався ввезти майже 10 тонн смоктального
тютюну – насваю. Товар був упакований в картонні
коробки по 50 кг. Власник специфічного вантажу
– громадянин Росії, звичайно ж документів на свій
вантаж не мав. Ввезення тютюнової продукції без
маркування акцизними марками на територію Російської Федерації заборонене. Акциз на «тютюн
смоктальний» становить 1 000 рублів за кілограм.
Таким чином, федеральний бюджет недоотримав
би без малого 10 мільйонів рублів.
Перевізник раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне ввезення
того ж товару. Але тоді його вантаж не відносився до
категорії «в особливо великому розмірі». Тепер же відносно нього – і перевізника, і власника в одній особі, порушено кримінальну справу. Злочин передбачає
покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до п’яти років. n

Нагадаємо, що у зв’язку з тривалими бойовими
діями в Сирії почастішали випадки переправлення
контрабанди, що останнім часом стали систематичними.
Рови викопані на ділянках кордону, які найчастіше використовуються контрабандистами, оскільки тут правоохоронці здійснюють патрулювання
менш інтенсивно, аніж на інших ділянках. Крім
цього, в регіон направлено додаткові підрозділи
прикордонників і спецназу, які візьмуть під повний
контроль всю прикордонну з Сирією смугу.
n

У Китаї ця партія лап могла
б бути продана більш ніж за 5000
юанів (25 тисяч рублів) за 1 кілограм. У Росії ж 1 кілограм ведмежих лап коштує близько 400
юанів (2 тисяч рублів). Відомо,
що лапа ведмедя – один із китайських делікатесів, що також
використовується і в народній
медицині.
Подібні правопорушення в
Китаї суворо караються. За китайським законодавством за
контрабанду дериватів передбачено покарання від п’яти років
до довічного позбавлення волі і
навіть смертна кара.
n

Паспорт рожевого єдинорога

Рибний промисел
рибок. А злочинці отримали 11
років ув’язнення.
Дещо комічний випадок
трапився на австралійському
кордоні. Виявлені там рибки
зобов’язані своїм порятунком
гострому слуху одного з правоохоронців. Чиновник був дуже
здивований, почувши плескіт
води, що лунав з-під спідниці однієї з жінок! Винахідлива контрабандистка, скажемо
так, немаленької комплекції,
була одягнена в пишну складчату спідницю. Саме під нею
вона і підвісила 15 пластикових
пакетиків з водою. У схованці
нудьгувало більше 50 тропічних
рибок, вивезених з Сінгапуру.
Порушниця отримала 9 місяців
громадських робіт. n

США

У сучасному глобалізованому
світі кордони між державами перетворюються на формальність.
Ще один доказ тому – випадок,
який трапився нещодавно з маленькою британкою.
Емілі Гарріс, 9-річна дівчинка з
Великобританії, виїжджала з батьками на відпочинок до Анталії (Туреччина). На кордоні, як і годиться, кожен із пасажирів пред’являв
прикордоннику свій паспорт. Показала документ і Емілі. Без усіляких зайвих запитань правоохоронець поставив у ньому штамп…
Здавалося б, нічого незвичного… якби не одне «але»: дівчинка
пройшла прикордонний конт

роль з іграшковим паспортом
свого рожевого єдинорога. Це
сталося випадково – батьки дитини помилково дали його донці
замість справжнього документа.
«Я не усвідомлювала що відбулося, доки не стала ховати паспорт у сумку. Скажу правду: думала, що нас переслідуватимуть,
але цього не сталося. – розповідає
мати Емілі. – Документ навіть не
схожий на справжній. На його обкладинці зображений єдиноріг, і
він геть інших розмірів.»
Прикордонник же просто
механічно запитав у маленької
пасажирки скільки їй років і проставив штамп.
n

КНДР

Аби іншим не кортіло
Федеральний суддя Сан-Дієго засудив
двох колишніх прикордонників до 30 років
ув’язнення за те, що вони перевезли більше
1000 нелегальних іммігрантів у Сполучені
Штати. Таке покарання є найсуворішим із
тих, які коли-небудь отримував тут співробітник правоохоронних органів. Суддя, коментуючи свій вирок пояснив, що вчинив
так, аби іншим не кортіло. Він сказав, що
це загроза національній безпеці.
Брати-прикордонники працювали у змові з корумпованими поліцейськими з Тіхуани, які й забезпечували перевезення людей.

В одному з попередніх зарубіжних оглядів “ПУ” писав
про надзвичайну популярність
контрабандних дериватів (частин тіла тварин), особливо на
російсько-китайському рубежі.
Так, 2011 року співробітники
Благовіщенської митниці попередили спробу незаконного
перевезення 1041 ведмежої лапи
загальною вагою 1244 кілограми.
Ось нещодавно на кордоні
Китаю з Росією двоє росіян намагалися контрабандою ввезти на
територію Китаю ще 213 ведмежих лап. «Товар» був прихований
у шинах пасажирського фургона.
АНГЛІЯ

ПОЛЬЩА

Не секрет, що деякі види тропічних акваріумних рибок перевозять через кордон контрабандним шляхом. Нерідко тварини не
витримують жахливих умов транспортування і гинуть ще в дорозі.
Більше того, наркоторговці використовують їх для перевезення
смертоносного товару.
Польські наркодилери використовували рибок як прикриття, для провезення кокаїну. Але
в цьому випадку вражає розмах
підприємства: злочинці намагалися переправити з Колумбії
до Великобританії 18 кг кокаїну. При цьому загинуло більше
16 тисяч тропічних акваріумних
рибок! Спеціалістам довелося
докласти чимало зусиль, аби повернути до життя постраждалих

Відірвали мишку лапку – 2

Мобілкам дали добро

Прокурори заявили, що було перевезено 1000 мексиканців і бразильців. Кожен
іммігрант за свою «подорож» до кращого
життя платив близько 10000 доларів. Тобто
правопорушники могли зібрати кругленьку суму для безтурботного життя, та за гратами ці гроші їм не допоможуть.
n

Влада Корейської Народно – Демократичної Республіки
дозволила туристам в’їжджати до країни, залишаючи мобільні телефони при собі.
Потрібно підкреслити, що раніше бажаючим потрапити
до країни необхідно було здавати свій стільниковий апарат
тамтешнім митникам. Телефони повертали після закінчення
візиту.
Дозвіл брати телефон із собою набрав чинності на початку нинішнього року. Тепер туристам, котрі не бажають розлучатися зі своїм мобільним апаратом, потрібно всього-навсього заповнити на митниці спеціальну декларацію.
n
Матеріали шпальти підготувала Валентина ЛАЗАРЧУК

ПРИКОРДОННИК
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ГРА МІЛЬЙОНІВ

Прем’єр-ліга:
сезон новий –
команди старі
Наступного тижня стартує Чемпіонат України у Прем’єр–лізі. Відкриватиметься
він 10 липня матчем за Суперкубок України між одеським «Чорноморцем» та
донецьким «Шахтарем». І хоча це буде ювілейний, десятий розіграш, навряд чи
хтось чекатиме ігрових сюрпризів. Будемо відвертими, перегравши «Дніпро»
та зігравши у фіналі Кубка України, «Чорноморець» вже увійшов у історію. А
достойна гра у матчах Ліги Європи залежитиме тільки від самої команди з Одеси.

Андрій КУЧЕРОВ

Несподіванок необхідно шукати в іншому.
Прискіпливі футбольні знатоки статистики та
футбольних канонів потрапили напередодні
старту чемпіонату 2013-2014 рр. у непросту ситуацію. 26 травня, по закінченню Чемпіонату
України 2012-2013 рр., свою прописку у вищому дивізіоні втратили запорізькій «Металург»
та ужгородська «Говерла». ¯х місця, за правилами, повинні були зайняти «Севастополь»
та «Сталь». Однак, у справу втрутились не
футбольні, а фінансові обставини. І почалось
все з криворізького «Кривбасу», команди, яка
зайняла 7 місце у Прем’єр-лізі. Отримавши
технічну поразку у останньому турі за неявку
на гру з «Волинню», клуб заявив що перестає
існувати. За два тижні на офіційному сайті команди на фоновому знімку «Райком закрûт.
Все ушли на фронт» з’явилось повідомлення,
що футбольна команда «Кривбас» розпочинає
процедуру банкрутства. Цікаво, а якби клуб зайняв п’яту чи шосту сходинку у турнирній таблиці чемпіонату?..
До речі, команда з Кривого Рогу, все ж таки
потрапила у поле зору УЄФА. Офіційний сайт
Європейського футбольного Союзу відзначив
виступ «Кривбасу». «По ходу весняної частини сезону криворізька команда видала цілий
ряд сенсаційних результатів, послідовно відібравши очки в «Динамо» (1:1 в Києві), «Металіста» (1:1 вдома) й «Дніпра» (2:1 в Дніпропетровську), які вели запеклу боротьбу за друге

місце. Та найбільше вражає те, що весь цей час
підопічні Олега ТАРАНА грали на «чесному
слові», не отримуючи зарплатні... Врешті-решт
головний тренер команди Олег ТАРАН подав
у відставку, а лідер команди Денис ДЕДЕЧКО,
який вперше отримав виклик до національної
збірної України перед виїздом до Чорногорії,
вже став гравцем «Ворскли» – пише UEFA.
com.
Другою несподіванкою ще не розпочатого чемпіонату стала заява президента клубу
«Сталь» з Алчевська, про те, що команда не
може вирішити інфраструктурні завдання та
вимушена відмовитись від участі у Прем’єрлізі. Стадіон на якому команда грає понад 50
років не може бути атестований згідно вимог вищого дивізіону. Єдиний позитив –
забов’язвання керівництва протягом року зробити реконструкцію власного стадіону.
Таким чином, склалася нестандартна ситуація, яку було вирішено наступним чином:
«Севастополь» підіймається у Прем’єр-лігу, а
запорізький «Металург» та ужгородська «Говерла» зберігають прописку у вищому дивізіоні. А своєрідну крапку в анонсі Чемпіонату
України сезону 2013-2014 хочеться поставити
цитатою з офіційного повідомлення у Будинку футболу 14 червня: «...прийнято рішення про недоцільність введення фінансових
гарантій для клубів-учасників Прем’єр-ліги
(раніше повідомлялося про проект введення
обов’язкових гарантій у розмірі $ 10 млн). Замість грошових гарантій було запропоновано,
щоб власники особисто гарантували, що їх
клуб не припинить своє існування».
n

КАЛЕНДАР ПЕРШОГО КОЛА СЕЗОНУ 2013/2014 РОКІВ
1 ТУР (12-14 липня)
«Динамо» Київ – «Волинь» Луцьк
ФК «Севастополь» – «Чорноморець» Одеса
«Металург» Запоріжжя – «Іллічівець» Маріуполь
«Шахтар» Донецьк – ««Говерла»» Ужгород
«Таврія» Сімферополь – «Зоря» Луганськ
«Дніпро» Дніпропетровськ – «Арсенал» Київ
«Металіст» Харків – «Металург» Донецьк
«Карпати» Львів – «Ворскла» Полтава

6 ТУР (16-18 серпня)
«Динамо» – «Таврія»
«Шахтар» – «Металург» З
ФК «Севастополь» – «Дніпро»
«Говерла» – «Металіст»
«Волинь» – «Карпати»
«Зоря» – «Ворскла»
«Іллічівець» – «Металург» Д
«Чорноморець» – «Арсенал»

11 ТУР (27-29 вересня)
«Ворскла» – «Динамо»
«Металіст» – «Металург» З
«Арсенал» – ФК «Севастополь»
«Металург» Д – «Шахтар»
«Карпати» – «Таврія»
«Дніпро» – «Чорноморець»
«Іллічівець» – «Говерла»
«Зоря» – «Волинь»

2 ТУР (19-21 липня)
«Говерла» – «Динамо»
«Чорноморець» – «Ворскла»
ФК «Севастополь» – «Шахтар»
«Зоря» – «Металург» З
«Іллічівець» – «Дніпро»
«Арсенал» – «Металіст»
«Волинь» – «Таврія»
«Металург» Д – «Карпати»

7 ТУР (23-25 серпня)
«Металург» З – «Динамо»
«Металіст» – ФК «Севастополь»
«Дніпро» – «Шахтар»
«Таврія» – «Чорноморець»
«Карпати» – «Говерла»
«Ворскла» – «Волинь»
«Металург» Д – «Зоря»
«Арсенал» – «Іллічівець»

12 ТУР (4-6 жовтня)
«Динамо» – «Металург» Д
«Металург» З – «Карпати»
ФК «Севастополь» – «Іллічівець»
«Шахтар» – «Арсенал»
«Таврія» – «Ворскла»
«Дніпро» – «Металіст»
«Говерла» – «Зоря»
«Чорноморець» – «Волинь»

3 ТУР (26-28 липня)
«Динамо» – ФК «Севастополь»
«Металург» З – «Волинь»
«Шахтар» – «Чорноморець»
«Таврія» – «Говерла»
«Дніпро» – «Зоря»
«Металіст» – «Іллічівець»
«Карпати» – «Арсенал»
«Ворскла» – «Металург» Д

8 ТУР (30 серпня - 1 вересня)
«Динамо» – «Дніпро»
«Шахтар» – «Металіст»
«Таврія» – «Металург» З
ФК «Севастополь» – «Карпати»
«Говерла» – «Ворскла»
«Волинь» – «Металург» Д
«Зоря» – «Арсенал»
«Чорноморець» – «Іллічівець»

13 ТУР (18-20 жовтня)
«Арсенал» – «Динамо»
«Ворскла» – «Металург» З
«Зоря» – ФК «Севастополь»
«Іллічівець» – «Шахтар»
«Металург» Д – «Таврія»
«Карпати» – «Дніпро»
«Металіст» – «Чорноморець»
«Волинь» – «Говерла»

4 ТУР (2-4 серпня)
«Шахтар» – «Динамо»
«Говерла» – «Металург» З
ФК «Севастополь» – «Таврія»
«Волинь» – «Дніпро»
«Зоря» – «Металіст»
«Іллічівець» – «Карпати»
«Арсенал» – «Ворскла»
«Чорноморець» – «Металург» Д

9 ТУР (13-15 вересня)
«Металіст» – «Динамо»
«Металург» З – «Чорноморець»
«Ворскла» – ФК «Севастополь»
«Карпати» – «Шахтар»
«Дніпро» – «Таврія»
«Металург» Д – «Говерла»
«Арсенал» – «Волинь»
«Іллічівець» – «Зоря»

14 ТУР (25-27 жовтня)
«Динамо» – «Іллічівець»
«Металург» З – «Металург» Д
ФК «Севастополь» – «Волинь»
«Шахтар» – «Зоря»
«Таврія» – «Арсенал»
«Дніпро» – «Ворскла»
«Металіст» – «Карпати»
«Чорноморець» – «Говерла»

5 ТУР (9-11 серпня)
«Динамо» – «Чорноморець»
«Металург» З – ФК «Севастополь»
«Таврія» – «Шахтар»
«Дніпро» – «Говерла»
«Металіст» – «Волинь»
«Карпати» – «Зоря»
«Ворскла» – «Іллічівець»
«Металург» Д – «Арсенал»

10 ТУР (20-22 вересня)
«Динамо» – «Карпати»
«Металург» З – «Дніпро»
ФК «Севастополь» – «Металург» Д
«Шахтар» – «Ворскла»
«Таврія» – «Металіст»
«Говерла» – «Арсенал»
«Волинь» – «Іллічівець»
«Чорноморець» – «Зоря»

15 ТУР (1-3 листопада)
«Зоря» – «Динамо»
«Арсенал» – «Металург» З
«Говерла» – ФК «Севастополь»
«Іллічівець» – «Таврія»
«Волинь» – «Шахтар»
«Металург» Д – «Дніпро»
«Ворскла» – «Металіст»
«Карпати» – «Чорноморець»

ТРАДИЦІЇ

Днями в смт. Краснопілля, що на Сумщині,
пройшов турнір з міні–футболу. Цікаво, що
дана спортивна подія присвячена пам’яті
воїна–інтернаціоналіста, прикордонника
Миколи
САВОНЕНКА,
уродженця
Краснопілля.
Він загинув
1986 року під
час виконання
інтерна–
ціонального
обов’язку в
Демократичній
Республіці
Афганістан.
Футбольний турнір
проводиться вже
втретє.

Здобути пам’ятний Кубок
Роман ТКАЧ

Ініціаторами організації подібного заходу стали колишні однокласники місцевого героя, воїнаінтернаціоналіста. Ідея знайшла
підтримку в начальника Сумського
прикордонного загону полковника
Павла ЛИСАКА.

Позмагатися за пам’ятний Кубок
прибули чотири команди. Серед них
була і команда прикордонників Сумського загону, яка, до речі, вже двічі
поспіль ставала переможцем турніру.
Нинішнього ж року головний приз
змагань виборола краснопільська команда «Рост». Відомча команда «Прикордонник» стала призером турніру.
За словами організаторів, починаючи з нинішнього року, Кубок

отримав статус перехідного, тож у
кожної команди з’явився шанс на
реванш. Час для підготовки й удосконалення майстерності є.
Слід зазначити, що на даний момент вирішується питання присвоєння імені воїна-інтернаціоналіста прикордонника Миколи САВОНЕНКА
відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного
загону.
n
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22:30 «КЛИН КЛИНОМ»

23:00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДУ»

01:15 «ПРЯМА ТА ЯВНА ЗАГРОЗА»

01:20 «РОК-Н-РОЛЬНИК»

УКРАЇНА

ICTV

ІНТЕР

ICTV

Пожежник Джеремі став свідком
убивства. Йому дивом вдалося
врятуватися. Детектив Майкл
взявся за розслідування злочину
і незабаром вбивця був заарештований. Тепер Джеремі повинен
його впізнати як свідок.

Банда злочинців здійснює наліт
на казино в Лас-Вегасі в дні проведення конкурсу двійників Елвіса. Після того, як гангстерам
вдається втекти, на порядку
денному постає питання: на
скільки частин розділити гроші?

Джек Райан, призначений на
дуже високу посаду в ЦРУ, починає розслідування жорстокого
вбивства відомого бізнесмена і
його сім'ї, яке сталося в морі. До
того ж цей бізнесмен був близьким другом президента США.

Російський бандит провертає
хитру земельну угоду, залишаючи мільйони доларів, які нібито
може прийти і забрати хто завгодно. Звісно, вся організована
злочинність Лондона починає
ганятися за цими грошима...

ПЕРШИЙ
06.15, 23.20 Т/с «Зграя»
07.15 Ера бiзнесу
07.25, 08.15 Д/ф «В. Галкiн.
Перерваний полiт»

08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Без цензури
10.20 Х/ф «Iнспектор Гулл»
12.45, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт

12.55, 02.50 Т/с «Жорстке
правосуддя»
14.35 Право на захист
14.55 Темний силует
15.05 Вiкно в Америку
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40, 02.35 Життя на
рiвних
15.55 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.20, 01.20 `Новини
18.55 Агро-News
19.10 Сiльрада
19.30 Останні
попередження
19.55 Дорослi iгри
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
21.30 Криве дзеркало
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 Дiловий свiт. Тиждень
04.10 Кубок свiту з футболу
2014. Щоденник
ФIФА
04.45 Хiт-парад
05.30 Служба розшуку дiтей

ІНТЕР
05.30 Т/с «Сiмейний

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.20
13.25
14.05
15.35
18.00
18.10

20.00
20.30
23.20
01.15
03.30
04.00
04.50

детектив»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Х/ф «Вторгнення»
Х/ф «Рiдна
людина»
Новини
Х/ф «Рiдна
людина»
Слiдство вели...
Судовi справи
Чекай на мене
Новини
Т/с «Земський
лiкар. Життя
спочатку»
Подробицi
Т/с «Дружина
офiцера»
Т/с «Шаповалов»
Х/ф «Пряма та явна
загроза»
Подробицi
Д/ф «НЛО для Країни
Рад»
Слiдство вели...

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
07.15
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.10

12.20
13.25
16.45
17.10
19.30
20.15
22.30
23.40
23.55
01.05
02.30
03.05
03.40
05.05

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Х/ф «Господарка
бiлих ночей»
Не бреши менi-4
Х/ф «Службовий
роман»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
Грошi
ТСН
Х/ф «Борджiа»
Х/ф «Фальшива
личина»
Маша i моделi
Маша i моделi
Х/ф «Фальшива
личина»
Грошi

ICTV
05.15 Служба розшуку

05.25
06.30
06.40
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10

12.05
12.45
13.00
14.45
16.40
18.45
19.20
20.05
21.55
23.00
01.20
03.20
04.10

дiтей
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Х/ф «Полiцейська
академiя-4.
Громадське
патрулювання»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Брат за брата-2»
Х/ф «Година пiк-3»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Брат за брата-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «3000 миль до
Грейсленду»
Х/ф «Рок-н-рольник»
Т/с «Закон Херрi»
Т/с «З тобою менi
краще»

СТБ
06.05 Чужi помилки. На все

06.50
08.45
10.20
11.20
13.00
15.00
15.55
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25

23.20
01.30
02.20
03.55

заради неї
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Життя
з чужим обличчям
Х/ф «Моя мама –
наречена»
Х/ф «Мама
напрокат»
Правила життя. Битва
дiєт
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-4
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Вiйна за
спадщину
Битва
екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Дiаманти для
Джульєтти»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.30 Т/с «Вперед – до

06.20
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Х/ф «Кейт та Лео»
Крізь діру в часі
Лео, герцог Олбанський, потрапляє в сучасний
Нью-Йорк.
Джентльмен XIX
сторіччя опиняється в стрімкому світі, де завойовує висоти
ділова жінка Кейт
Маккей. Неймовірне трапилося,
і вони зустрілися!

11.35
13.25
14.45
15.45
16.45
19.00
19.20
21.00
22.55
23.55
00.30
01.20
02.10
02.50

Т/с «Татусевi доньки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi доньки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Ревiзор-2
Т/с «Закрита школа»
Репортер
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»
Зона ночi

НТН
05.35 Х/ф «Перегони по

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Мамо, я кiлера

06.40 Х/ф «Приватний

07.00, 09.00, 17.00, 19.00

вертикалi»

кохаю»

детектив, або
Операцiя
«Кооперацiя»
08.10, 03.25 Агенти впливу
09.00, 05.05 Правда життя
09.30 Х/ф «Сонячний удар»
11.20 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
15.05 Т/с «Лiкар»
19.00, 01.30, 04.10 Свiдок
19.30 Т/с «Господарка
тайги»
21.30 Т/с «Тiло як доказ»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк7»
23.30 Т/с «Менталiст»
00.30 Т/с «Декстер»
02.00 Легенди карного
розшуку

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.50 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.50, 19.15 Богиня шопiнгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 4 весiлля
19.50 Королева балу-3
21.05 Вiталька
21.20 ТЕТ-Iнтернет
23.00 Дурнів+1
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Т/с «Ходячi мерцi»
01.25 Т/с «Ворота»

Подiї

07.10, 00.30 Т/с «Глухар.
Продовження»

09.10, 12.50, 17.15, 21.35
10.00
11.50
15.25
16.00
18.00
19.20
20.00
22.30

Т/с «Слiд»
Х/ф «На все життя»
Нехай говорять
Щиросерде зiзнання
Критична точка
Т/с «Подружжя»
Говорить Україна
Т/с «Бiгти»
Х/ф «Клин клином»
Профiлактика

05.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
06.15, 12.30 Один на один з
Гамулою
07.00 Д/с «Футбольнi
битви»
07.30, 17.55 Futbol Mundial
08.00, 15.55, 22.50 ЧУ.
«Ворскла» – «Днiпро»
10.20, 18.30 Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Челсi» –
«Нордшелланд»
13.30 Топ-матч
13.40, 20.30 Чемпiонат
Iспанiї. «Депортиво»
– «Барселона»
01.10 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
Профiлактика

05.00 Новини
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06:00 «ПЕРЕГОНИ ПО ВЕРТИКАЛІ»

12:15 «ТРИ НАПІВГРАЦІЇ»

23:00 «ПІДРИВНИКИ»

02:20 «ГУРКІТ ГРОМУ»

НТН

СТБ

ICTV

ICTV

За повістю братів Вайнерів. Слідчий Тихонов зловив злодія-рецидивіста Олексія Дєдушкіна на
прізвисько Батон з чужою валізою, в якій знаходився рідкісний
орден Андрія Первозванного, що
належав барону фон Діцу.

Колись у далекому сонячному
місті Сочі один дідок назвав трьох
молоденьких дівчат, які прогулювалися набережною, трьома напівграціями. Зараз трьом подругам під сорок. Вони цілком
успішні та, як і раніше, дружать.

Підривник Джиммі пішов у відставку. Але коли Бостон починають потрясати терористичні вибухи, доводиться забути про
відпочинок і повернутися до роботи — цього разу найжахливішої
за всю його кар'єру.

Коли майор Чарлз Рейні повертається з В'єтнаму в рідний Техас, його зустрічають як героя.
Чарлі отримав кадиллак з відкритим верхом, кілька тисяч
доларів і новину про те, що його
дружина — з іншим.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.15, 23.20 Т/с «Зграя»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30, 08.15 Д/ф

05.30 Т/с «Земський лiкар.

«В. Стржельчик.
Вельможний пан
радянського екрану»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.45

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.40 Шеф-кухар країни
10.40 Х/ф «Фотографiя
жiнки з диким
кабаном»
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
12.45 Свiтло
13.10, 18.40, 21.10 Дiловий
свiт
13.20 Кордон держави
13.35 Крок до зiрок
14.15, 02.20 Т/с «Жорстке
правосуддя»
15.45 Дiловий свiт.
Агросектор
15.55 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.20, 01.20 `Новини
19.10 Концерт до Дня
молодi
21.15 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 ТелеАкадемiя.
Дайджест. Найкраще
за рiк
03.50 Як ваше здоров'я?
04.40 Доки батьки сплять
04.50 Хiт-парад
05.35 Служба розшуку дiтей

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.15
15.00
15.55
18.00
18.10

20.00
20.30
23.20
01.15
02.40
03.10
04.10

Життя спочатку»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Дружина
офiцера»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай
одружимося!
Новини
Т/с «Земський
лiкар. Життя
спочатку»
Подробицi
Т/с «Дружина
офiцера»
Т/с «Шаповалов»
Х/ф «Змова»
Подробицi
Д/ф «НЛО. За
наказом Гiтлера»
Слiдство вели...

1+1

06.05
06.10
06.45
07.00
07.10
07.15
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.20

12.15
13.20
14.25
16.45
17.10
19.30
20.15
22.30
23.55
00.10
01.15
02.10
03.00
03.45
04.20
04.55

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана-3»
Спецпроект
сiм`я
ТСН
Х/ф «Борджiа»
Т/с «Без слiду»
Т/с «Без слiду»
Т/с «Без слiду»
Маша i моделi
Маша i моделi
Спецпроект
«Сiм`я»

05.00
05.30
06.35
06.45
07.05
07.40
07.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Приголомшливі,
але реальні факти про побутові
речі, хвороби,
продукти харчування та багато
іншого. Є багато
явищ, які ми не
помічаємо або
відмовляємося в
них вірити. Але
вони від цього не
стають менш небезпечними...

08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi
10.10
12.45
13.00
14.50
16.45
18.45
19.20
20.05
21.55
23.00
01.20
02.20
04.00

новини
Т/с «Далекобiйники»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Брат за брата-2»
Т/с «Далекобiйники»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Пiдривники»
Стоп-10
Х/ф «Гуркiт грому»
Т/с «Закон Херрi»

НОВИЙ

06.10 Чужi помилки.
06.55
08.55
10.20
11.15

12.15
14.55
15.55
18.00
18.15
19.50
21.00
22.00
22.25

23.25
00.30
01.30
03.10

Аварiя
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Вiйна
за спадщину
Зiркове життя.
Поверненi до
життя
Х/ф «Три
напівграцiї»
Правила життя.
Битва дiєт
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-4
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Розплата за
гордiсть
Битва
екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Дiаманти для
Джульєтти»
Нiчний ефiр

05.30 Т/с «Вперед – до
06.20
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.35
14.50

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Татусевi
доньки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Цей комедійний
серіал починався
колись з розповіді про шістьох
друзів, яким було
по двадцять із
хвостиком і які
жили і кохали в
Нью-Йорку. Тепер героям вже
по тридцять, і їхні
турботи і проблеми теж подорослішали.

15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Татусевi
доньки»

19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Татусевi
доньки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита школа»
Репортер
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна
сiмейка»
03.15 Зона ночi

22.05
23.10
00.15
00.50
01.40
02.30

УКРАЇНА

НТН

06.00 Х/ф «Перегони по
вертикалi»

06.10 Т/с «Мамо, я кiлера
кохаю»

08.30, 16.45, 19.00, 01.35,
04.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.30 Т/с «CSI. Нью-

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.35 Подiї
07.10, 23.15 Т/с «Глухар.

10.55, 23.30 Т/с

09.10, 12.50, 17.15, 21.35

Йорк-7»

«Менталiст»

11.50, 03.05 Речовий доказ
12.30, 02.05 Легенди
карного розшуку

13.00, 19.30 Т/с
«Господарка тайги»

14.50, 17.00 Т/с
«Громадянин
начальник-3»
21.30 Т/с «Тiло як доказ»
00.30 Т/с «Декстер»
03.45 Агенти впливу
ТЕТ

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –

бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.50 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.50, 19.15 Богиня шопiнгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 4 весiлля
19.50 Веселi мамзелi
20.15 Даєш, молодь!
21.20 ТЕТ-Iнтернет
23.00 Шпiлiвiлi
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Т/с «Ходячi мерцi»
01.25 Т/с «Ворота»
02.15 Твою маму!

Продовження»
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Бiгти»
11.50, 04.30 Нехай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.55 Говорить
Україна

02.00 Х/ф «Клин клином»
05.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
06.15 Один на один з
Гамулою

07.10 Топ-матч
07.30 Огляд сезону.
Чемпiонат Iталiї

08.00, 15.55, 22.50
Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Сосьєдад»
10.25, 18.30, 01.10 ЧУ.
«Ворскла» –
«Металiст»
12.30 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї

13.40, 20.30, 03.20
Чемпiонат Iталiї.
«Торiно» – «Наполi»
17.55 Д/с «Футбольнi
битви»
05.10 Новини
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12:10 «ПОСИЛКА З МАРСУ»

23:00 «ЗАТЯЖНИЙ ПОСТРІЛ»

01:05 «ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ»

01:25 «ЩЕ РАЗ ПРО КОХАННЯ»

СТБ

ICTV

1+1

СТБ

Актор Саша, який підробляє у
переддень новорічних свят Дідом Морозом, випадково потрапляє в будинок успішної і
дуже вродливої бізнес-леді Наталії, де мимоволі стає третім
зайвим...

Якось уранці в штаті Нью-Мексико на шосе машина врізалася
в автоцистерну з отруйним газом. Вітер поніс хмару з токсичними речовинами в бік в'язниціі штату. Довелося почати термінову евакуацію в'язнів.

Прекрасна Чун-Лі, яка володіє
мистецтвом східних єдиноборств, заприсяглася помститися... Планомірно, одного за іншим вона вбиває ватажків злочинних угруповань, винних у
загибелі її батька.

Фільм про кохання молодого
фізика та стюардеси. Легкий
флірт переходить у важке і трагічне почуття. І лише втративши
кохану, він розуміє, що це було
справжнє і найбільше кохання у
його житті.

ПЕРШИЙ
06.00 Православний

ІНТЕР
05.30 Т/с «Земський

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Т/с «Зграя»
07.15 Ера бiзнесу
07.25, 08.15 Д/ф «М. Козаков. Не дай менi,
Боже, з`їхати з
глузду»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.15, 05.35
Пiдсумки дня

09.15, 21.35 Офiцiйна
хронiка
09.20 Контрольна робота
10.25 Х/ф «П'ятiрка
вiдважних»
11.35 Х/ф «Вiдданi
революцiї»
13.10, 18.00, 21.40 Дiловий
свiт
13.20 Українська пiсня
14.00, 02.10 Т/с «Жорстке
правосуддя»
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
18.20, 01.25 `Новини
18.40, 19.00 Легка атлетика.
ЧС серед юнiорiв
21.50 Концерт пам'ятi
М. Воронiна
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
00.15 Вiд першої особи
01.20 Лото «Мегалот»
01.45 Про головне
03.40 Караоке для дорослих
04.35 Життя на рiвних
04.50 Хiт-парад

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05
12.00
12.20
13.15
15.00
15.55
18.00
18.10
20.00
20.45

23.00
00.00
01.40
03.40
04.10

лiкар. Життя
спочатку»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Дружина
офiцера»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося!
Новини
Т/с «Земський
лiкар. Життя
спочатку»
Подробицi
Футбол. Iнтер
Суперкубок України.
«Шахтар» –
«Чорноморець»
Д/ф «Система
футболу»
Т/с «Шаповалов»
Х/ф «Привид»
Подробицi
Слiдство
вели...

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.20

12.15
13.20
14.25
16.45
17.10
19.30
20.15
22.35
23.45
00.00
01.05
03.25
04.00
04.35
04.50
05.00

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
Моя хата скраю
ТСН
Х/ф «Борджiа»
Х/ф «Вуличний
боєць»
Маша i моделi
Маша i моделi
ТСН
Не бреши менi-4
Моя хата скраю

ICTV
04.50 Служба розшуку

05.00
05.25
06.30
06.40
07.05
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
14.45
16.40
18.45
19.20
20.05
21.55
23.00
00.50
01.40
03.45
04.25

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Несекретнi файли
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Далекобiйники»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Самотнiй вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Затяжний
пострiл»
Кримiнальний
облом
Х/ф «Пiдривники»
Т/с «Закон Херрi»
Т/с «З тобою менi
краще»

СТБ
06.10 Чужi помилки.

06.50
08.50
10.05

11.05
12.10
14.50
15.55
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25
23.20
00.25
01.25
03.05

НОВИЙ
05.30 Т/с «Вперед – до

Смерть
Нефертiтi
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Розплата за
гордiсть
Зiркове життя. Життя
пiсля слави
Х/ф «Посилка з
Марсу»
Правила життя. Битва
дiєт
Все буде
добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-4
Вiкна-Новини
Зiркове життя. Вбитi
молодiстю
Битва
екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Ще раз про
кохання»
Нiчний ефiр

06.20
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.35
14.50
15.50
16.50
19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
00.15
00.50
01.40
02.30
03.15
03.20

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Татусевi
доньки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi
доньки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi
доньки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита
школа»
Репортер
Т/с «Закрита
школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна
сiмейка»
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi

НТН
05.50 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00, 01.30,
04.25 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.30 Т/с «CSI. НьюЙорк-7»
«Менталiст»
11.50, 03.00 Речовий доказ
12.30, 02.00 Легенди
карного розшуку
13.00, 19.30 Т/с
«Господарка тайги»
14.50, 17.00 Т/с
«Громадянин
начальник-3»
21.30 Т/с «Тiло як доказ»
00.30 Т/с «Декстер»
03.40 Агенти впливу
04.55 Уроки тiтоньки Сови
05.20 Правда життя

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Мамо, я кiлера
кохаю»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.20 Подiї
07.10, 23.15 Т/с «Глухар.

10.55, 23.30 Т/с

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.50 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.50, 19.15 Богиня шопiнгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 4 весiлля
19.50 Веселi мамзелi
20.15 Даєш, молодь!
21.20 ТЕТ-Iнтернет
23.00 Шпiлiвiлi
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Т/с «Ходячi мерцi»
01.25 Т/с «Ворота»

Продовження»

09.10, 12.50, 17.15, 21.35
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Бiгти»
11.50, 04.15 Нехай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить
Україна

02.00 Т/с «Успiх»
05.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
06.15, 23.25 Один на один з
Гамулою
07.10 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
08.00, 15.55 Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Динамо» (З)
– «Динамо» (К)
10.25, 18.30, 01.10 Лiга
Європи УЄФА.
«Лацiо» – «Штутгарт»
12.30, 22.30 Д/с «Футбольнi
битви»
13.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.05, 00.25 Futbol Mundial
13.40, 20.30, 03.20 ЧУ.
«Чорноморець» –
«Шахтар»
17.55 Огляд сезону.
Чемпiонат Iталiї
05.10 Новини
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12:40 «ЖІНКА, НЕ СХИЛЬНА ДО АВАНТЮР»

23:05 «НЕМАЄ ШЛЯХУ НАЗАД»

01:20 «СПІВУЧАСНИК»

01:25 «АКСЕЛЕРАТКА»

СТБ

ICTV

ІНТЕР

СТБ

Ірина — щаслива жінка: у неї
чоловік, двоє дітей і гарна робота. Але одного прекрасного дня
Ірина безтямно закохується.
Вона вирішує зруйнувати родину
навіть не підозрюючи, до яких
наслідків це призведе...

Агент ФБР і глава клану якудзи — двоє людей, об'єднаних
однією метою: позбутися ворога, однаково небезпечного
для кожного з них. Вони стають
союзниками, і ніхто не може
протистояти їм.

Водій таксі Макс бере чарівного
пасажира, який пропонує добрі
гроші й роботу на цілий день.
Однак з'ясовується, що за професією він — найманий вбивця,
і саме в цей день виконує серію
замовлень.

Юна героїня, яка мріє працювати в карному розшуку, організовує розслідування і потрапляє у
банду автовикрадачів. При цьому вона ледь не зриває операцію
справжніх детективів, проте,
схоже, знаходить своє кохання.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Православний

05.30 Т/с «Земський

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Т/с «Зграя»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30, 08.15 Д/ф «С. Говорухiн. Вертикаль
долi»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.40 Д/ф «Київськi мости»
10.10, 04.00 Книга.ua
10.45 Х/ф «Раллi»
12.25 Секрети успiху
12.55 Хай щастить
13.15, 16.55, 21.20 Дiловий

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.05

свiт

13.25, 02.35 Т/с «Жорстке
правосуддя»
14.50 Дiловий свiт.
Агросектор
14.55 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
16.30 Останні
попередження
17.10, 01.20 `Новини
17.30, 17.45 Легка атлетика.
ЧС серед юнiорiв
21.30 Криве дзеркало
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 Ближче до народу
04.20 Хто в домi хазяїн?
04.45 Хiт-парад
05.30 Служба розшуку дiтей

12.00
12.20
13.15
15.00
15.55
18.00
18.10

20.00
20.30
22.25
01.20
03.10
04.10

лiкар. Життя
спочатку»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Дружина
офiцера»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося!
Новини
Т/с «Земський
лiкар. Життя
спочатку»
Подробицi
Т/с «Дружина
офiцера»
Т/с «Шаповалов»
Х/ф «Спiвучасник»
Подробицi
Слiдство вели...

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
07.15
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.20
12.15
13.20
14.25
16.45
17.10
19.30
20.15
22.30
00.20
00.35
01.40
03.10
03.45
04.20
05.10

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Особистий рахунок
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-3»
Пекельна кухня-3
ТСН
Х/ф «Борджiа»
Х/ф «Вуличний
боєць»
Маша i моделi
Маша i моделi
Росiйськi сiмейнi
драми
Не бреши менi-4

05.00
05.25
06.30
06.40
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
14.40
16.35
18.45
19.20
20.05
21.55
23.05
00.55
01.40
03.10
03.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Самотнiй вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Немає шляху
назад»
Несекретнi
файли
Х/ф «Затяжний
пострiл»
Т/с «Закон Херрi»
Т/с «З тобою менi
краще»

НОВИЙ

06.25 Чужi помилки.
07.10
09.05
10.45
11.45
12.40
14.50
15.55

Жiноча дружба
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя. Вбитi
молодiстю
Зiркове життя.
Самогубцi-невдахи
Х/ф «Жiнка, не
схильна до авантюр»
Правила життя. Битва
дiєт
Усе буде добре!
Щоліта ми стоїмо
перед непростим
вибором між золотистою інтенсивною засмагою і не такою засмаглою, проте
захищеною шкірою. Ця дилема
перестане бути
актуальною, коли
ви дізнаєтеся рецепт безпечного і
натурального засобу.

18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

19.55 Слiдство ведуть
екстрасенси

21.00 Мiстичнi iсторiї-4
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя.
23.25
00.30
01.25
02.55

Сльози клоуна
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Акселератка»
Нiчний ефiр

05.30 Т/с «Вперед – до
06.20
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.35
14.45
15.45
16.45
19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
00.05
00.40
01.35
02.20
03.05
03.10

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Татусевi
доньки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi
доньки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi
доньки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита
школа»
Репортер
Т/с «Закрита
школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi

НТН

УКРАЇНА

05.45 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00, 01.30,
04.20 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.30 Т/с «CSI. Нью-

06.10 Т/с «Мамо, я кiлера

10.55, 23.30 Т/с

09.10, 12.50, 17.15, 21.35

Йорк-7»

«Менталiст»

11.50, 03.00 Речовий доказ
12.30, 02.00 Легенди
карного розшуку

13.00, 19.30 Т/с
«Господарка тайги»

14.55, 17.00 Т/с «Зовнiшні
спостереження»

21.30 Т/с «Тiло як доказ»
00.30 Т/с «Декстер»
03.45 Агенти впливу
ТЕТ

кохаю»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.20 Подiї
07.10, 23.15 Т/с «Глухар.
Продовження»
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Бiгти»
11.50, 04.15 Нехай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить
Україна

02.00 Т/с «Успiх»
05.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –

06.15, 12.40 Один на один з

бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
13.50 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.50, 19.15 Богиня шопiнгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 4 весiлля
19.50 Веселi мамзелi
20.15 Даєш, молодь!
21.20 ТЕТ-Iнтернет
23.00 Шпiлiвiлi
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Т/с «Ходячi мерцi»
01.25 Х/ф «Омен»

07.00 Futbol Mundial
07.30 Д/с «Футбольнi

Гамулою
битви»

08.00, 15.55, 22.50 ЧУ.
«Металург» (З) –
«Шахтар»
10.25, 18.30, 01.10 ЧУ.
«Говерла» –
«Динамо»
12.30 Топ-матч
13.25 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

13.40, 20.30, 03.20
Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Севiлья»
17.55 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
05.10 Новини
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22:05 «ВІЙНА СІМ’Ї РОУЗ»

00:00 «МОТИВИ»

00:30 «ЕКСПЕРИМЕНТ»

01:00 «В ІМ’Я ПОМСТИ»

1+1

ICTV

1+1

НТН

Після довгих років сімейного
життя подружжя Роуз вирішило
розлучитися. Але зробити це
дуже важко, тому що ніхто з них
не збирається залишати свій
затишний просторий будинок...

Емері Сімпс – магнат. Він привабливий, спритний і одружений
з вродливою жінкою. Його дружина Констанція — особа з характером. Емері, який обожнює
пригоди, заводить роман з дівчиною Аланою...

Коли вчені вирішили провести
унікальне дослідження психіки
людини, ніхто й гадки не мав, чим
усе це закінчиться. Двадцять
шість обивателів опинилися за
гратами: одні грають роль
ув'язнених, інші — охоронців.

У ході експедиції професор археології Роберт Бернс стає
свідком контрабандного перевезення наркотиків. Професор і
його асистентка намагаються
втекти від злочинців, але дівчина
гине від бандитської кулі.

ПЕРШИЙ
06.00 Православний

ІНТЕР
05.30 Т/с «Земський лiкар.

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Т/с «Зграя»
07.15 Ера бiзнесу
07.25, 08.15 Д/ф «Т. Васильєва. У мене
ангельський
характер»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.25 Офiцiйна хронiка
09.45 Вiра. Надiя. Любов
10.50 Х/ф «Смерть пiд

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

вiтрилом»

13.10, 16.45, 21.20 Дiловий
свiт

13.25, 03.10 Т/с «Жорстке
правосуддя»

14.55 Дiловий свiт.
Агросектор

15.10 Т/с «Соло для
пiстолета з
оркестром»
17.00, 01.20 `Новини
17.15, 17.30, 20.35 Легка
атлетика. ЧС серед
юнiорiв
21.30 Криве дзеркало
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
00.15 Вiд першої особи
01.35 Про головне
02.00 Нацiональна
двадцятка
04.45 Хiт-парад
05.30 Служба розшуку дiтей

11.05
12.00
12.20
13.15
15.00
15.55
18.00
18.10
20.00
20.30
00.40
02.30
03.20
03.50
04.25

Життя спочатку»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Дружина
офiцера»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося!
Новини
Т/с «Земський лiкар.
Життя спочатку»
Подробицi
Х/ф «Слiпе щастя»
Х/ф «Вогненний
ринг»
Д/ф «Смерть за
рецептом»
Подробицi
Слiдство вели...
Т/с «Земський лiкар.
Життя спочатку»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10

07.15
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.20

12.15
13.20
14.25
16.45
17.10

19.30
20.15
22.05
00.30
02.15
03.20
04.25

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Особистий
рахунок
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана-3»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Вечiрнiй київ-2013
Х/ф «Вiйна сiм'ї
Роуз»
Х/ф «Експеримент»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Ремонт +

ICTV
04.40 Служба розшуку
дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в Українi
Х/ф «Мотиви»
Х/ф «Немає шляху
назад»
Т/с «Закон Херрi»
Т/с «З тобою менi
краще»

04.50
05.20
06.20
06.35
06.55
07.35
07.40
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
14.45
16.40
18.45
19.20
20.05
21.55
23.05
00.00
01.45
03.15
04.00

СТБ
06.15 Чужi помилки. У

НОВИЙ
05.20 Служба розшуку

полонi спокуси

дiтей

07.00 Х/ф «Аелiто, не

05.30 Т/с «Вперед – до

зачіпай чоловiкiв»

08.50 Неймовiрна правда
про зiрок
10.10 Х/ф «Черговий
янгол»
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів.

19.55
21.00
22.00
22.25

Моя правда
Моя правда
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Кохання на все життя
23.25 Зiркове життя. Як
пережити зраду
00.30 Х/ф «Жiнка, не
схильна до авантюр»
02.20 Нiчний ефiр

06.20
06.40
06.45
07.10
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
11.05
13.35
14.45
15.45
16.45
19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
00.15
00.50
01.40
02.30
03.15

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Т/с «Свiтлофор»
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Татусевi
доньки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi
доньки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi
доньки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита школа»
Репортер
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна
сiмейка»
Зона ночi

НТН
05.50 Х/ф «Вiйна»
08.30, 16.45, 19.00, 02.25

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Мамо, я кiлера

Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «CSI. НьюЙорк-7»
10.55 Т/с «Менталiст»
11.50, 04.00 Речовий доказ
12.30, 02.55 Легенди
карного розшуку
13.00 Т/с «Господарка
тайги»
14.55, 17.00 Т/с «Зовнiшні
спостереження»
19.30 Т/с «Нiмець»
23.15 Х/ф «Добрi та поганi»
01.00 Х/ф «В iм'я помсти»
05.10 Уроки тiтоньки Сови
06.00 Правда життя

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.20 Подiї
07.10 Т/с «Глухар.

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50, 12.50 Т/с «Та, що
говорить з
привидами»
13.50 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.50, 19.15 Богиня шопiнгу
17.10 Досвiдос
18.00 4 весiлля
19.50 БАгиня шопiнгу. Без
цензури
20.15 Даєш, молодь!
21.20 ТЕТ-Iнтернет
23.00 Шпiлiвiлi
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Т/с «Ходячi мерцi»
01.25 Х/ф «Омен-2. Демьєн»
03.10 До свiтанку

ФУТБОЛ
07.45 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
08.00 Лiга Європи УЄФА.
«Тоттенгем» –
«Базель»
10.25 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Порту» – «Динамо»
(К)
12.30, 22.55 Futbol Mundial
13.05 Д/с «Футбольнi
битви»
13.40, 03.20 Чемпiонат
Iталiї. «Пескара» –
«Ювентус»
17.00, 19.30, 22.00 Футбол
live
17.25 ЧУ. Перша лiга
19.55, 01.10 ЧУ. «Таврiя» –
«Зоря»
23.30 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
05.10 Новини

кохаю»

Продовження»

09.10, 12.50, 17.15, 21.00
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Бiгти»
11.50, 04.15 Нехай говорять
15.25, 02.40 Щиросерде
зiзнання

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить
Україна

23.20 Т/с «Охоронець-3»
05.05 Срiбний апельсин
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21:50 «КАЗАНОВА»

00:00 «ДУБЛЕРИ»

00:40 «АКУЛИ МАЛІБУ»

03:35 «ПТАХА»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

Казанова зустрів гідну суперницю в амурних справах — Франческу, якій вдається встояти
перед ним. Йому доводиться
застосувати всі свої прийоми,
ризикуючи життям і репутацією
заради її прихильності!

Шейну Фалько, професіональному футболістові, довелося очолити цю команду, зібрану ветераном спорту Джиммі Мак-Гінті.
План гри Фалько розрахований
бездоганно. Сила гравців — в
їхній непередбачуваності...

Сильний землетрус народжує
цунамі і жене жахливу хвилю на
береги Каліфорнії, випускаючи
з надр Землі доісторичних гігантських акул, які жили до того
часу в озерах, розташованих
глибоко під землею...

Птаха — це молодий чоловік,
який повернувся з війни у
В'єтнамі. Він живе в госпіталі для
ветеранів і уявляє себе одним із
пернатих. Після кошмару, через
який йому довелося пройти, він
не бажає бути людиною.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20 Д/ф «М. Поп-

05.10 Т/с «Земський лiкар.

лавський: унiверситет
культури»
07.00 Смiх з доставкою
додому
07.55 Присвяти себе
футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик
08.25 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.30, 16.40, 17.00 Легка
атлетика. ЧС серед
юнiорiв
11.20 Православний вiсник
11.50 Х/ф «Про Червону
шапочку»
14.25 Криве дзеркало.
Пародiї
16.05 Золотий гусак
19.50 К. Новикова,
В. Данилець та
В. Моїсеєнко
запрошують
20.40 Слово регiонам
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 05.45 Служба
розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Без цензури
21.50 Кабмiн: подiя тижня
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.10 Фiльм-концерт
«Ф. Кiркоров.
Щасливий, кльовий i
багатий»
01.40 Фольк-music
04.00 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
04.20 Рояль у кущах
04.45 Сiльрада
05.00 Хiт-парад

1+1

06.00 Х/ф «Принцеса
бензоколонки»

Життя спочатку»
05.55 Х/ф «Слiпе щастя»
Сестри Маша і
Марго завжди
важко знаходили
спільну мову, але
все стало ще
складніше, коли
між ними став чоловік. Маша зустрічає своє кохання, але її обранець сліпий.
Марго вирішує
скористатися
цим...

09.30 Все для мами
10.00 Лiтня кухня
11.00 Т/с «Сiмейний
13.55
20.00
20.30
22.50
00.35
02.15
02.45

детектив»
Т/с «Дорога в
порожнечу»
Подробицi
Х/ф «Я його злiпила»
Бокс. М. Бурсак –
П. Аррон
Х/ф «Зворотний
квиток»
Подробицi
Т/с «Дорога в
порожнечу»

ICTV

Війна з нафтовою корпорацією
для молодої провінційної активістки екологічного руху закінчується вкрай несподівано: привабливий власник компанії не
встояв перед її
натиском і закохався, як хлопчисько.

04.50
05.20
06.25
06.55
08.50
10.00
11.05
12.05
12.45
13.15
14.30
15.10

10.00
10.05
12.00
13.05
15.10
16.30
18.30
19.30
20.00
21.50
00.05
02.20
03.50

Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Дiти
шпигунiв-2»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Розiграш
Замоченi
Веселi iсторiї
Х/ф «Полiцейська
академiя-5. Мiсце
призначення –
Майамi Бiч»
Старий комендант Лассард,
шеф Поліцейської академії, вирушає в МайаміБіч для отримання нагороди. Туди ж приїжджає
капітан Харріс в
надії дістати місце давнього недруга. Але Лассард не з`являється у пункті
призначення...

07.15 ТСН
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Енгрi бердс»
Х/ф «Чарiвне дерево»
Свiт навиворiт-2. Iндiя
Пекельна кухня-3
Шiсть кадрiв
Вечiрнiй київ-2013
Розсмiши комiка-3
ТСН
Операцiя «Краса»
Х/ф «Казанова»
Х/ф «Живеш тiльки
двiчi»
Х/ф «Експеримент»
Х/ф «Вiйна сiм'ї
Роуз»

СТБ

16.55 Х/ф «Полiцейська
18.45
19.10
19.55
22.10
00.40
02.15
03.35

академiя-6. Блокада
мiста»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Х/ф «Заборонений
прийом»
Х/ф «П'ятий вимiр»
Х/ф «Акули Малiбу»
Х/ф «Мотиви»
Х/ф «Птаха»

НОВИЙ

05.35 Нашi улюбленi
06.35
08.00
09.00
10.05
10.45

05.40 Х/ф «Остiн Паверс –

мультфiльми
Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
ВусоЛапоХвiст
Х/ф «За сiмейними
обставинами»

Голдмембер»
Фільм-пародія на
потокову продукцію Голлівуду з її
задубілими
штампами, убогими діалогами,
старими жартами, банальними
прийомами і сюжетами. Супергерой Остін Пауерс бореться
проти уособлення всесвітнього
зла – доктора
Зло і його поплічників, які викрадають отця Остіна, знаменитого
шпигуна Нейджела Пауерса. З
відданою подругою-агентом
Остін вступає в
сутичку з негідниками...

Ще вчора вона
була люблячою
дружиною. Зовсім недавно перетворилася на
тещу. А тепер вона – ще й бабуся.
Миритися з таким станом
справ не можна –
треба щось терміново змінювати
в нових сімейних
обставинах...

13.50 Зiркове життя.
14.55
15.55
17.00
18.00
22.00
00.15
01.55
03.15

Кохання на все життя
Зiркове життя. Як
пережити зраду
Моя правда
Моя правда
Х/ф «Одружити
мiльйонера»
Х/ф «Тариф на
кохання»
Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
Х/ф «Аелiто, не
зачіпай чоловiкiв»
Нiчний ефiр

07.05
08.00
10.00
12.30
22.00
00.00
02.15
04.05

Аферисти
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Хто зверху?
Хто зверху?-2
Х/ф «Дублери»
Т/с «Дружна сiмейка»
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.25 Х/ф «Вантаж 300»
07.45 Т/с «Авантюристка»
11.30, 03.40 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «Добрi та поганi»
15.10 Т/с «Лiкар»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства»

23.00 Парк автомобiльного
перiоду

23.30 Т/с «Кримiналiсти.
01.15
02.45
04.05
05.30
06.05
ТЕТ
08.35
09.00
09.40
10.40
11.00
13.00
15.45
17.00
19.05
20.55
22.00
23.00
01.00
02.45

06.10, 07.10, 04.50 Т/с
«Бiгль»

07.00, 19.00, 03.00 Подiї
08.00, 09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок.
Жiнки без комплексiв

11.00 Т/с «Подружжя»
13.00 Х/ф «Жило-було
кохання»

15.00 Х/ф «Варенька»
17.00, 19.20 Т/с «Варенька.

Мислити як
злочинець»
Т/с «Закон i порядок»
Легенди карного
розшуку
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

Випробування
кохання»
20.20 Х/ф «Мама виходить
замiж»
22.20 Х/ф «Вiддаленi
наслiдки»
00.30, 03.20 Т/с «Мамо, я
кiлера кохаю»
ФУТБОЛ

Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Лiло i Стiч»
М/с «Смiшарики. Пiнкод»
М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко
Поло»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Королева балу-3
Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
Х/ф «Елвiн i
бурундуки-3»
Вiталька
ТЕТ-Iнтернет
Т/с «Ходячi мерцi-3»
Х/ф «Омен-3.
Останнiй конфлiкт»
До свiтанку

06.15, 21.35 Один на один з
Гамулою

07.00, 13.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

07.15, 13.05, 17.55 Futbol
Mundial

07.45 Топ-матч
08.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
ПСЖ – «Барселона»

10.25, 15.55, 22.50 ЧУ.
«Таврiя» – «Зоря»

12.30 Огляд сезону.
Чемпiонат Iталiї

13.40, 03.20 Чемпiонат
Iталiї. «Наполi» –
«Рома»
18.30, 21.00 Футбол live
18.55 ЧУ. «Металург» (З) –
«Iллiчiвець»
01.10 ЧУ. «Металург» (З) –
«Iллiчiвець»
05.10 Новини

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 25, 5 липня 2013 року

119

НЕДІЛЯ, 14 ЛИПНЯ 2013 РОКУ

16:15 «ЕЙС ВЕНТУРА»

20:35 «СОЛДАТИ УДАЧІ»

22:00 «ШАХРАЇ ДІК І ДЖЕЙН РОЗВАЖАЮТЬСЯ»

22:45 «ВАЖКІ ГРОШІ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Якщо ваш домашній улюбленець
потрапив у біду, зверніться до
Ейса Вентура. Кумедний, кмітливий, всюдисущий і непередбачуваний дивак Ейс готовий для
братів наших менших на все!

Мільйонери-адреналіномани,
які вже взяли від життя все,
за власні гроші вирушають на
війну, щоб відчути її справжній
смак. Але з самого початку все
йде не так. Ілюзія гри зникає
— тепер все по-справжньому.

Дік Харпер і його дружина Джейн
звикли жити красиво. Але Діка
звільняють, залишивши з заборгованістю за будинок в 70
тисяч доларів. Парочка починає
жити дрібними крадіжками, поступово набираючи обертів.

Коли грабіжник Тейлор опиняється у в'язниці, його дочка
Меган залишається під опікою
коханки Пейдж. Вийшовши з
в'язниці через рік, Тейлор грабує
банк, але потрапляє в ще гіршу
ситуацію...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35 Смiх з доставкою
додому

07.05 Панянка i кулiнар
07.35, 23.55 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50, 02.00 Околиця
10.25, 03.20 Подорожуй
свiтом з Ю. Акунiною

10.55 Крок до зiрок
11.50 Маю честь запросити
12.45 Як ваше здоров'я?
13.35 Золотий гусак
14.00 Караоке для дорослих
14.45, 15.00, 17.30, 18.00,
21.50 Легка атлетика.
ЧС серед юнiорiв

17.10 Дiловий свiт. Тиждень
18.55 ЧУ. «Шахтар»
(Донецьк) –
«Говерла» (Ужгород)
19.45 Головний аргумент
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.45 Офiцiйна хронiка
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
02.25, 03.05 Доки батьки
сплять
02.45 Школа юного
суперагента
03.45 Star-шоу
05.10 Хiт-парад

ІНТЕР
05.15 Т/с «Дорога в

07.30
09.25
10.00
11.00
12.00
13.55
20.00
20.25
00.15

порожнечу»
Х/ф «Зворотний
квиток»
Школа доктора
Комаровського
Орел i Решка
Шалене весiлля
Т/с «Сiмейний
детектив»
Т/с «Дорога в
порожнечу»
Подробицi
Т/с «Скринька
Пандори»
Х/ф «Я його злiпила»
Катя працює консультантом у весільному салоні.
Перед нею проходить низка наречених, але на
своє особисте
життя часу їй не
вистачає. Зустріч
з клієнтом примусить її робити
вибір: дружба з
найкращою подругою або особисте щастя...

02.10 Подробицi
02.35 Т/с «Дорога в
порожнечу»

1+1
06.00 Х/ф «Живеш тiльки
двiчi»
Підступний лиходій Блофелд –
ватажок могутньої злочинної
організації
«Спектр» – розробив план, за
яким великі держави повинні пересваритися і
розпочати ядерну війну. Безстрашний
Джеймс Бонд
встає на шляху
лиходіїв всього
світу.

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.00
11.00
12.00
12.45
13.50
15.00
16.05
17.25
18.30
19.30
20.00
23.10
00.15
01.15
03.00
03.35
04.00
04.50
05.35

забава»
Мультфiльм
Недiля з Кварталом
Смакуємо
Т/с «Без слiду»
Т/с «Без слiду»
Т/с «Без слiду»
Т/с «Без слiду»
Т/с «Без слiду»
Х/ф «Мати-й-мачуха»
ТСН
Х/ф «Мати-й-мачуха»
Свiтське життя
Багатi теж плачуть
Х/ф «Непрощенi»
ТСН
Смакуємо
Свiт навиворiт-2. Iндiя
Багатi теж плачуть
Недiля з Кварталом

ICTV
05.25 Факти
05.45 Свiтанок
06.45 Квартирне питання
07.40 Анекдоти по-

08.10
09.15
09.45
10.30
11.00
11.30
12.25
14.30

16.20
18.45
19.30
20.35
22.45
00.50
01.45

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Розiграш
Легкi грошi
Козирне життя
Максимум в Українi
Навчiть нас жити!
Х/ф «Полiцейська
академiя-5. Мiсце
призначення –
Майамi Бiч»
Х/ф «Заборонений
прийом»
Факти тижня
Замоченi
Х/ф «Солдати удачi»
Х/ф «Важкi грошi»
Т/с «Таксi»
Х/ф «П'ятий вимiр»

Нік має здатність
до телекінезу. Він
ховається в Гонконзі від могутньої організації,
яка хоче експлуатувати його дар.
Незабаром молодий чоловік
знайомиться з
дівчинкою Кессі,
яка вміє передбачати майбутнє...

СТБ
06.00 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.50 Х/ф «За сiрниками»
08.50 Їмо вдома
09.55 Караоке на
Майданi

10.55 Х/ф «Одружити
мiльйонера»

15.00
19.00
20.05
22.15

Мiстичнi iсторiї-4
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Осiннiй вальс»
Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»

18.00
20.00
22.00

Віра, вродлива
жінка, ніяк не може влаштуватися
на роботу. На
кожному новому
місці роботи вона
отримує від начальника непристойні пропозиції. І тоді подруга
Катя за допомогою гриму робить
із Віри «страшненьку».

00.20 Х/ф «За сiмейними
обставинами»

03.30 Х/ф «Дiвчина для
прощання»

НОВИЙ
05.40 М/ф «Ведмедик Йогi»
06.50 Аферисти
07.45 Церква Христова
08.00 Уральськi пельменi
09.35 Хто зверху-2?
11.30 Педан-Притула Шоу
13.05 Т/с «Воронiни»
16.15 Х/ф «Ейс Вентура –

03.00 Нiчний ефiр

23.30

детектив з розшуку
домашнiх тварин»
Х/ф «Ейс Вентура.
Коли природа кличе»
Х/ф «Завжди говори
«так»
Х/ф «Аферисти Дiк
та Джейн
розважаються»
Х/ф «Iсторiя про нас»
Бен і Кеті, успішне подружжя, через 15 років після
весілля знаходиться на межі
розлучення. Вони намагаються
врятувати свій
шлюб, але роздратування, яке
назбиралося за
роки шлюбу,
весь час вихлюпується назовні.

01.30 Т/с «Дружна сiмейка»
02.15 Зона ночi

НТН
06.30 Х/ф «Загiн
особливого
призначення»
07.50 Т/с «Нiмець»
11.30, 02.15 Легенди
карного розшуку
12.00, 03.55 Агенти впливу
12.55 Х/ф «Гу-га»
15.15 Т/с «Таємницi
слiдства»
19.00 Т/с «Знахар»
23.00 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
00.45 Х/ф «В iм'я помсти»
02.45 Речовий доказ
04.40 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

УКРАЇНА
06.15, 05.55 Срiбний
апельсин

06.50, 19.00, 03.20 Подiї
07.10 Х/ф «Жило-було

кохання»
Ласкаво просимо
Герої екранiв. Свої
Т/с «Подружжя»
Х/ф «Мама виходить
замiж»
16.00, 19.20 Т/с «Варенька.
Випробування
кохання»
20.20, 22.20 Т/с «Iнтерни»
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Близнюки»
02.40, 03.40 Т/с
«Охоронець-3»

09.00
10.00
11.00
14.00

ТЕТ
08.35
09.00
09.40
10.40

ФУТБОЛ
Байдикiвка
06.15, 00.00 Один на один з
Гамулою
Мультик з Лунтiком
07.00 Голи сезону.
М/с «Лiло i Стiч»
Чемпiонат Iспанiї
М/с «Смiшарики. Пiн08.00 Чемпiонат Iспанiї.
код»
«Сосьєдад» – «Реал»
11.00 М/ф «Сердитi
10.25, 17.55 Д/с «Футбольнi
пташки»
битви»
11.15 Х/ф «Пригоди
10.55 Futbol Mundial
Буратiно»
11.35, 15.55 ЧУ. «Металург»
14.00 Т/с «Всi жiнки –
(З) – «Iллiчiвець»
вiдьми»
13.40, 03.20 Чемпiонат
14.55 Х/ф «Вiйна подружжя
Iспанiї. «Барселона» –
Роуз»
«Мальорка»
17.10 Х/ф «Елвiн i
18.30, 21.00, 23.30 Футбол
бурундуки-3»
live
19.00 Королева балу-3
18.55 ЧУ. «Шахтар» –
20.25 Веселi мамзелi
«Говерла»
21.25 Вiталька
21.25 ЧУ. «Севастополь» –
22.00 ТЕТ Iнтернет
«Чорноморець»
23.00 Т/с «Ходячi мерцi-3» 01.10 ЧУ. «Шахтар» –
«Говерла»
01.00 Х/ф «Омен-4»
05.10 Новини
02.35 До свiтанку

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» у електронному вигляді або друкованому розміром від 10х15 до 30х40 см. Разом із фото має
бути надана коротка інформація про конкурсантку (вік, освіта, військове звання, посада, вислуга років на військовій службі, сімейний стан, уподобання), а також поштова адреса та контактний телефон учасниці. Ôото конкурсанток
проходитимуть попередній відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Прикордонник України», «Народна армія» та «Іменем закону», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За підсумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць конкурсу
відбудеться в другій половині грудня 2013 року. Ôото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. ßлтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Віолетта КОРОСТИЛЕНКО (смт Гвардійське
Дніпропетровської обл.), старший солдат, механікрадіотелефоніст радіоцентра польового вузла зв’язку. Веде
активний спосіб життя, захоплюється фотографуванням.

Олеся КОРСА (м. Іллічівськ Одеської обл.), прапорщик, начальник
Центру управління службою Відділу прикордонної служби
«Іллічівськ». Займається спортом, у вільний від служби час любить
відпочивати на природі.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

РЕЙТИНГ

Колектив відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського
прикордонного загону сердечно вітає з Днем народження
заступника начальника центру управління службою штабу
Чопського прикордонного загону майора МЕЛЬНИЧУКА Олега
Анатолійовича! Нехай Ваш життєвий і професійний шлях буде
наповнений новими злетами та досягненнями, а все зроблене Вами
добро вертається сторицею! Нехай щастить завжди та всюди і хай Бог
благословляє усе Ваше подальше життя!
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* * *
Чудовий сон приснився
мені: чотири вантажника несли мою зарплату.
* * *
Я ж тобі українською мовою
сказала, “буду через п’ять хвилин”, чого ти мені тепер кожних
півгодини видзвонюєш?!
* * *
– Офіціанте, можна ще
трохи посмажити цю курку?
– Хіба вона погано просмажена?
– Вона в мене салат їсть...

Львів став європейською
туристичною сенсацією
Львів обійшов Лондон і Рим у рейтингу туристів
завдяки низьким цінам і безкоштовному вай–фаю.
Олена ТАЩИЛІНА

Західну столицю України іноземні туристи назвали містом, куди
треба їхати негайно, відсунувши на
друге і третє місця у ТОП-10 німецький Гамбург і литовський Вільнюс.
Відгуки туристів зібрав незалежний
міжнародний сайт «Віртуальний

турист». У Львові, куди не глянь,
побачиш різнокольоровий та різномовний натовп, який вже став
елементом місцевих краєвидів. Німкеня Іріс Гляйхман живе тут вже
чотири роки і від імені німецького
уряду допомагає реставрувати Львів.
«Мені заздрять колеги. У Львові є індивідуальний шарм. Тут є те,
що втратили інші європейські міста», – зізналася фрау Іріс.

Відповіді на сканворд цього номеру:

* * *
А я ніколи в школі не смикав дівчаток за коси, тому що
одного разу в селі смикнув за
хвіст коня.
* * *
Блондинка приходить до
лікаря. Лікар:
– Скажіть “а”.
– Маленьке чи велике?
* * *
– Вася, тобі повістка...
– Так я ж вже відслужив!
– Відслужив, тепер і відсидиш!

Старший сержант міліції Олена БАБАЄВА, міліціонер
оперативного взводу РМОП "Беркут" УМВС України в
Миколаївській області Захоплюється кульовою стрільбою та
фітнесом. Пише вірші та художні твори.
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Андрій ГЕРАСИМКІВ

ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

«А я щодня їду на маршрутці.
Це неймовірно! Як можна туди
набитися? Я отак їду. Це атракціон», – поділився враженнями
американець Майкл Бетс. Між
іншим, саме транспорт та дороги
іноземці назвали головним мінусом Львова. А таємним козирем
міста Лева є смаколики та кнайпи.
Так, шоколад – це один із символів Львова, а дешеве пиво, смачна
їжа та вигадливі ресторатори тягнуть сюди іноземців навіть просто
на вихідні.
А Майкла з Техасу – і на все
життя. Він подорожував Європою і
зупинився у Львові. Тут одружився
і відкрив ресторан мексиканськотехаської їжі. «У вас часто діти у
школі гинуть від кулі? Оце і відповідь на питання: чому я вважаю
Україну кращою за Америку», – зізнається техасець.
Міська влада у свою чергу пояснює успіх Львова цілим набором
принад: їжею, цінами, фестивалями та англомовними вказівниками
на кожному кроці.
А от чим Львів виграє і в Лондона, і в Риму – так це всюдисущим безкоштовним та якісним
вай-фаєм. Такий внесок в свою
рекламу виявився найбільш вигідним. Цього року кількість гостей
західної столиці вже зросла вдвічі.
І це ще без навали європейських
студентів, у яких лише закінчилася
сесія.
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