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та міжнародних грантах

Вступна кампанія: максимум
відкритості й законності
Влітку прикордонна альма-матер готується до
набору на навчання нових курсантів і студентів.
Тому саме темі запобігання корупційних явищ
під час вступної кампанії до НАДПСУ й була
присвячена нарада, котру в Адміністрації Служби
проводив очільник відомства генерал армії
України Микола ЛИТВИН.
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Колегія Держприкордонслужби обговорила
досягнення та перспективи у сфері житлового
забезпечення охоронців рубежу, а також
розбудови інфраструктури прикордонних
підрозділів.
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На перехресті
торгових шляхів

Сьогодні ми знайомимо
читачів з відділом
прикордонної служби
«Іллічівськ» Одеського
прикордонного загону. Адже
підрозділ небезпідставно
нарекли морськими воротами
України – через найбільший на
українському узбережжі
порт, до якого
приходять вантажі з усіх
континентів.
стор.
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ДОШКА ПОШАНИ

НА ДОЗВІЛЛІ

«Своєю службою пишаюся»
У нашому суспільстві склався стереотип про те,
що бути військовим – це суто чоловіча справа. Проте
з кожним роком все більше представниць чарівної
статі реалізовують свої можливості у війську та
правоохоронних органах. Яскравим прикладом цьому
є капітан Любов ТХІР, яка обіймає посаду начальника
відділу прикордонної служби «Зернове» Сумського
прикордонного загону.

Програма телепередач
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
Державний кордон України перетнуло

на 15 – 21 липня
2013 року
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НОВИНИ

n «Зірка» якості –
обов’язкова

Відтепер усі українські готелі
та інші об’єкти туристичної
інфраструктури повинні
розміщувати на фасаді своєї
будівлі знак категорії, або іншими
словами – зірку. Відповідну
постанову прийняв Кабмін на
початку липня нинішнього
року. Окрім кількості «зірок»
має бути вказаний номер
свідоцтва, дані про вид та назву
об'єкта. Інформація повинна
розміщуватися обов'язково
українською мовою (англійською
– за бажанням власника).
Власник готелю зобов'язаний
встановити присвоєний знак
якості протягом 30 календарних
днів з дати видачі свідоцтва про
встановлення категорії об'єкту.

n Запізнюється

потяг? Перевірте
в он–лайні
Найбільше часу на залізничних
вокзалах пасажири витрачають
на очікування, особливо коли
потяг добряче запізнюється. А
ось прибуде він вчасно чи ні, до
цих пір можна було дізнатися
виключно на станції. Проте
вітчизняні залізничники зробили
цю функцію доступною в он-лайн
режимі. Так, розпочато тестування
інформаційної системи про
запізнення потягів. Інформацію
про затримку поїздів у режимі
реального часу можна отримати на
офіційному сайті «Укрзалізниці»
за посиланням http://www.uz.gov.
ua/passengers/delay_info/ . Тепер
пасажири зможуть дізнатися про
запізнення потягів по найбільших
залізничних станціях і обласних
центрах. Проте вже найближчим
часом залізничники обіцяють, що
перелік станцій буде збільшено.
Крім того, «Укрзалізниця»
продовжує удосконалювати
інформаційно-довідкову систему
про розклад руху поїздів на своєму
офіційному порталі. Відтак,
стануть доступними дані про
розклад руху поїздів країн СНД і
з’явиться можливість спланувати
поїздку по території цих країн
лише з однією пересадкою.
Валентина ЛАЗАРЧУК

n Разом проти
незаконної
міграції
7 липня нинішнього року
вступила в дію угода про
реадмісію, що була підписана
між Верховною Радою України
та урядом Російської Федерації
ще в жовтні минулого року.
Документом визначаються
швидкі й ефективні процедури
ідентифікації, безпечного й
організованого повернення осіб,
які не виконують встановлені
законодавством правила в’їзду,
виїзду або перебування на
територіях обох держав. Документ
дозволить мінімізувати негативні
наслідки незаконної міграції.
А правове регулювання даного
питання підвищить ефективність
спільної боротьби з таким
негативним явищем. Окрім того,
можна буде заощадити бюджетні
кошти, що виділяються на
примусове видворення іноземців.
Юрій ЗАНОЗ

УКРАЇНА–НАТО

Прикордонні аспекти співпраці з Альянсом
Нещодавно Указом Президента України затверджено Річну національну
програму співробітництва Україна – НАТО на 2013 рік. Цим документом
визначаються найважливіші зовнішньо та внутрішньополітичні кроки,
які чекатимуть на країну до кінця поточного року. Декілька пунктів
цієї програми присвячено питанням кордонів і, відповідно, пов’язані з
діяльністю прикордонного відомства.

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Серед інших завдань, які визначаються
для нашої Служби, Програма містить і цільовий розділ «Реформування Державної
прикордонної служби України». Тут, зокрема підкреслено, що Україна має намір здійснювати подальшу розбудову державного
кордону та його інфраструктури згідно з європейськими критеріями та Стратегією національної безпеки України.
Відповідно до Концепції розвитку відомства на період до 2015 року продовжується
становлення Служби як правоохоронного органу європейського зразка. Отже серед пріоритетних завдань на поточний рік
– здійснення заходів щодо вдосконалення
співробітництва з агенцією ФРОНТЕКС
шляхом проведення спільного аналізу ризиків, обміну інформацією, участі у проведенні
спільних операцій, підготовці персоналу.
Базу навчальних закладів держав-членів
НАТО планується використовувати для вдосконалення підготовки персоналу оперативних підрозділів та спеціалістів з кримінального аналізу. Також не припинятиметься
вдосконалення механізму обміну інформацією з прикордонними органами державчленів НАТО та ЄС щодо підроблених документів та індикаторів ризиків.
Для протидії загальній небезпеці цього
року має бути запроваджений спільний із
прикордонними органами суміжних держав аналіз ризиків та загроз на державному кордоні. Окрім того українські охоронці
кордонів мають обмінюватися із колегами із

суміжних з Україною держав-членів ЄС та
НАТО інформацією та проводити спільні заходи для боротьби з нелегальною міграцією,
переправленням незаконних мігрантів через державний кордон, торгівлею людьми й
контрабандою товарів.
Для реалізації зазначених цілей Адміністрація Держприкордонслужби має
підготувати проекти документів, що регламентуватимуть спільне патрулювання українсько-словацької та українськоугорської ділянок державного кордону
України.
Має бути використаний перший фіксований транш в рамках програми «Підтримка
секторальної політики управління кордоном
в Україні».
Адміністрація нашої Служби повин
на створити сім спеціальних приміщень
у відділах прикордонної служби в рамках
проекту «Консультативні послуги зі створення центрів тримання та тимчасового
розміщення нелегальних мігрантів в Україні – READMIT-1», реалізувати проект
ENPI-2007 «Постачання обладнання підрозділам Державної прикордонної служби
України» (BOMMOLUK-3) та брати участь
в інформаційно-роз’яснювальних заходах у
сфері боротьби з тероризмом.
Проте цим завдання для Держприкордонслужби не обмежуються. Зокрема, відомству належить завершити черговий етап
cамооцінки щодо корупційних загроз у
сферах безпеки й оборони України з використанням можливостей Ініціативи НАТО з
розбудови доброчесності, цілісності та прозорості в роботі оборонних та безпекових
інституцій.

У рамках розвитку добросусідських відносин із сусідніми державами заплановано
завершити демаркацію держкордону між
Україною та Республікою Молдова, продовжити роботу із делімітації та демаркації
українсько-російського державного кордону
в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці.
Передбачена програмою й підготовка
щодо підписання двосторонньої угоди між
Україною та Румунією стосовно додаткових
заходів довіри і безпеки в прикордонних районах. Триватиме й контроль за військовою
діяльністю у прикордонних районах між
Україною та Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Білоруссю.
Разом із МЗС та за участю інших держорганів Адміністрація Держприкордонслужби
проводитиме спільні із сусідніми державами
заходи щодо прикордонного співробітництва
та забезпечуватиме проведення засідань спільних українсько-молдовської та українськоросійської демаркаційних комісій.
Ще українські прикордонники зобов’язані взяти участь у консультаціях з відповідними органами Альянсу та державами – членами НАТО з питань розбудови ефективної
системи реагування на кризові ситуації.
Окрім того, цьогорічною національною
програмою співробітництва Україна-НАТО
визначено ще цілий ряд програм, участь у
яких Державної прикордонної служби сприятиме зміцненню міжнародного авторитету
України та ефективної діяльності нашого
відомства.
n

СПІВПРАЦЯ

Спершу візовий центр,
а потім і пункт пропуску

Як повідомив під час заходу
Ярослав ДРОЗД, Посольство Польщі в Україні планує вже у серпні
відкрити пункт прийому візових
анкет – візовий центр в Ужгороді.
– Ми прийняли таке рішення, оскільки розуміємо, що для
мешканців області отримати шенгенську візу через польські консульські установи проблематично
– треба їхати чи то до Львова, чи
то до Івано-Франківська, – сказав
Генконсул. Також дипломат зауважив, що польська сторона планує
відкриття пішохідного та велосипедного переходів «Лубня – Волосате» на українсько-польському
кордоні. Тоді буде сенс ввести ще

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 липня 2013 р.

У Львові відбулася зустріч
виконуючого обов’язки
Голови Закарпатської
облдержадміністрації
Ігоря СВИЩО з
Генеральним консулом
Республіки Польща
у Львові Ярославом
ДРОЗДОМ, повідомляє
Закарпатська ОДА.

Олександр ТИХОНОВ

ОФІЦІЙНО

№ 463

Київ

Про внесення змін до Положення
про прикордонний режим

й малий прикордонний рух для закарпатців, заявив Ярослав ДРОЗД.
Генеральний консул розповів,
що для польського візового центру
в Ужгороді вже знайшли приміщення. Офіційне відкриття установи заплановане на 27 серпня, хоча
планується, що вона розпочне роботу уже на початку серпня.
У відповідь Ігор СВИЩО сказав, що влада Закарпаття вітає таке
рішення польської сторони. Він висловив переконання, що багато жителів області скористаються послугами центру. Також, виконуючий
обов’язки Голови облдержадміністрації заявив, що заходи, які вживаються для поліпшення візової
політики на Закарпатті, дозволять
налагодити культурну та економічну співпрацю, а також розширити
туристичні зв’язки.
n

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27
липня 1998 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 1998 р.,
№ 30, ст. 1127; 1999 р., № 17, ст. 726; 2003 р., № 37, ст. 1981;
2004 р., № 26, ст. 1705; 2010 р., № 94, ст. 3340), такі зміни:
пункт 17 викласти у такій редакції:
“17. Авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубка
лісу, полювання, водокористування, геологічні, дорожні
та інші дослідження в межах прикордонної смуги, а також
гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи,
пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок,
озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів
проводяться після інформування органу охорони державного кордону Держприкордонслужби, у зоні відповідальності
якого провадиться така діяльність, із зазначенням початку і
строку її провадження, прізвища, імені та по-батькові осіб,
що провадитимуть діяльність.
Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж
за 24 години до початку провадження такої діяльності,
зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти. Контактна інформація розміщується Адміністрацією Держприкордонслужби на інформаційних
стендах, офіційному веб-сайті, а також в засобах масової
інформації.”;
абзац другий пункту 19 виключити.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
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КІНОЛОГІЧНА ПЕРШІСТЬ

ГАРЯЧІ БУДНІ

На базі
Кінологічного
навчального
центру Державної
прикордонної
служби України
відбувся 5
чемпіонат
Служби з
дресирування
службових собак.

n Радіоактивний
годинник

І вибухівку виявити,
і порушника затримати
Андрій ЛУЩИК

Боротьбу за звання найкращого кінолога
розпочали 59 учасників у складі 22 команд,
що представляли всі регіональні управління Служби, Національну академію ДПСУ
ім. Б. Хмельницького, Кінологічний центр
відомства, Міністерство внутрішніх справ та
Пенітенціарну службу.
До складу суддівської команди увійшли,
як представники прикордонного відомства,
так і Кінологічної спілки України.
Примітною відмінністю цьогорічного
чемпіонату було те, що в ньому взяли участь
почесні прикордонники, ветерани прикордонної служби, «легенди кінології». Серед
них полковники у відставці Юрій ЛИСЕНКО (людина, завдяки якій збережено досвід
радянської школи прикордонної кінології та

примножено вже при незалежній Україні) та
Михайло ОВСЯННИКОВ (він, окрім роботи за кінологічним фахом на теренах Радянського Союзу також віддав багато життєвих
сил для організації підготовки та застосування службових собак в «гарячих точках» – Анголі та Афганістані). Спеціалісти-кінологи,
котрі за час своєї служби виховали не одне
покоління охоронців рубежу, підготували
сотні й сотні службових собак щедро ділилися своїм досвідом та вміннями з учасниками
змагань і курсантами навчального центру.
Змагання проходили за такими категоріями службових собак: «розшуковий собака прикордонної служби», «спеціальний
собака з пошуку наркотичних речовин» та
«службовий собака з пошуку вибухових речовин». Судді оцінювали навики слухняності, обшуку місцевості, ведення слідової роботи, затримання правопорушників, огляду
людини, приміщень, авто та багажу – які є

ЧЕМПІОНАТ ДПСУ

найбільш затребуваними в охороні державного кордону.
У напруженій боротьбі в загальнокомандному заліку серед органів Держприкордонслужби України беззаперечним переможцем стала команда Кінологічного
навчального центру, друге місце вибороли
кінологи Сімферопольського загону, а бронзовим призером стала команда Чопського
прикордонного загону.
Серед команд регіональних управлінь
місця розподілилися наступним чином: І
місце – Західне РУ, ІІ місце – Північне РУ,
ІІІ місце – Східне РУ.
5-й чемпіонат ДПСУ з дресирування
службових собак зібрав на базі Кінологічного навчального центру весь кінологічний
«цвіт» відомства, і, без сумніву, ті знання та
вміння, якими учасники ділилися при спілкуванні та показували протягом чотирьох
днів змагань, допоможуть підвищити професійний рівень кожного фахівця.
А далі на черзі змагання кінологів прикордонних відомств країн пострадянського простору, які у вересні нинішнього року
пройдуть на території Російської Федерації в
м. Вязьма.
n
МОВНИЙ АСПЕКТ

Волейболісти
виклалися на повну
В Ужгороді пройшов XV чемпіонат Державної
прикордонної служби України з волейболу.
Протягом трьох днів, на майданчиках
спорткомплексу «Юність» за Кубок змагалися
11 команд із Західного, Південного, Північного
регіональних управлінь, частин центрального
підпорядкування та збірна Національної академії
Держприкордонслужби.
Данило БАНИК

З вітальними словами до
спортсменів зверталися заступник начальника Західного регіонального управління генералмайор Олександр КНИР і
начальник управління молоді і
спорту Закарпатської ОДА Віталій ЕРФАН.
Після святкового відкриття
турніру розпочалося те, заради
чого, власне, всі й зібралися.
Змагання проходили в дружній,
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теплій атмосфері, проте суперники були налаштовані серйозно, викладалися, як-то кажуть,
«на повну».
У півфіналі, минулорічний
переможець волейбольної першості – команда Чернівецького
загону зійшлася на майданчику
зі своїми чопськими колегами. У
підсумку запеклої боротьби закарпатці поступилися. А в другому півфіналі перемогу над
Чернігівським прикордонним
загоном святкувала команда
Національної академії ДПСУ.
Бронзові нагороди чопські
прикордонники вибороли в
чернігівських волейболістів.
У фіналі змагань, чемпіони
– волейболісти Чернівецького
загону – намагалися захистити
свій титул, проте поступилися
курсантам прикордонної альмаматер.
Також за результатами XV
чемпіонату Державної прикордонної служби України з волейболу, оргкомітет визначив і
кращого гравця. Ним став підполковник Роман КОВАЛЬЧУК, професор кафедри фізичної підготовки Національної
академії Держприкордонслужби України.
n

Знання
підтвердили
Іншомовне спілкування вітчизняних прикордонників
вже стало невід’ємною складовою їхньої
професійної компетентності. Відтак на кафедрі
англійської мови Національної академії ДПСУ двічі
на рік проводяться іспита, під час яких охоронці
рубежу підтверджують свої знання іноземної мови.
Володимир ЗАХАРЧУК

Необхідно зазначити, що
таке підтвердження знань дає
можливість не лише перевірити
та оцінити рівень знань англійської мови персоналом, але й
стимулює персонал відомства
до підвищення рівня загальної
професійної кваліфікації.
В липні нинішнього року
понад 100 офіцерів з усіх регіональних управлінь Служби прибули до прикордонної альмаматер, аби підтвердити свої
знання іноземної мови. Викладачі, котрі перевіряли наскільки добре колишні випускники

пам’ятають те, чого їх вчили ще
курсантами, запевняють – рівень володіння вітчизняними
прикордонниками іноземною
більше, ніж достатній, аби повноцінно виконувати поставлені завдання з охорони рубежу.
Під
час
безпосереднього несення служби на кордоні
офіцери-прикордонники вдосконалюють комунікативні навики та вміння вести дискусії,
обговорювати та вирішувати
службові завдання. Знання мови
на належному рівні дозволяє їм
вільно оперувати термінами на
прикордонну тематику та застосувати її в процесі налагодження
взаємодії у сфері охорони кордонів з іноземними колегами. n

В Сімферопольському
аеропорту прикордонники
затримали російського
громадянина, ручна поклажа
якого мала дуже високий
рівень випромінювання. Про
знахідку правоохоронці відразу
ж повідомили екологічну
службу. І вже під час повторного
контролю було встановлено, що
рівень гамма-випромінювання
перевищує допустиму норму
приблизно у сто разів.
Як виявилося, об’єктом
випромінювання радіації був
годинник. Затриманий пояснив,
що прибув у Севастополь на
відпочинок до свого товариша.
Той на прощання вирішив
зробити своєму гостю з Росії
подарунок – корабельний
годинник. Погодьтеся, гідний
вибір. Про що свідчить і ціна
сувеніру – 300 доларів США.
Чоловік додому все ж полетів, а
от годинник довелося залишити
представникам державної
екологічної інспекції Криму.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Грузини

«штурмують»
Закарпаття
Вихідні для прикордонників
Чопського загону виявилися
гарячими у віх розуміннях
цього слова. Правоохоронці
відділів «Гута», «Ужгород» та
«Великий Березний», отримавши
інформацію про рух невідомих в
бік державного кордону, за лічені
хвилини виявили та затримали
три групи «мандрівників». У
двох групах було по чотири
особи, а ще одна складалася з
трьох порушників. Усі затримані
чоловіки, звичайно ж, ніяких
документів при собі не мали.
Проте вони повідомили, що є
громадянами Грузії. Затриманих
доставили до прикордонних
підрозділів для складання
документів адміністративного
провадження.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Спіймали
львівського
«самурая»

Добрячий арсенал зброї
намагався провезти через
український кордон житель
Львова. Обравши для слідування
зелену смугу руху, він спокійно
переконував правоохоронців,
що не перевозить жодних
заборонених предметів. Проте
досвідчених краківецьких
прикордонників не так-то й
легко провести. Вони відразу
ж помітили, що чоловік
явно щось приховує. Отож,
ініціювавши поглиблений
огляд, прикордонний наряд
виявив цілий арсенал зброї в
конструктивних порожнинах
авто. Серед «знахідок» були:
4 кинджали, 3 ножі, 1 шабля,
3 кортики та 32 багнетножі різних форм і років
випуску. Правопорушника
прикордонники затримали та
передали співробітникам СБУ.
Іван ГАЛКІН
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КОЛЕГІЯ ДПСУ

Акцент на спільній забудові
та міжнародних грантах

В Адміністрації Держприкордонслужби відбулося
засідання Колегії відомства, де було детально
розглянуто хід виконання завдань з капітального
будівництва, а також реалізації проекту
міжнародно–технічної допомоги «Розвиток сучасної
інфраструктури відділів прикордонної служби»
Програми транскордонного співробітництва
“Польща–Білорусь–Україна 2007–2013”.
Андрій ГЕРАСИМКІВ,
за інôормаöієþ óправління
áóдівниöтва та інвестиöій
АДПСУ

Відкриваючи засідання Колегії, Голова Державної прикордонної служби генерал армії
України Микола ЛИТВИН підкреслив, що особливістю організації цієї роботи у нинішньому
році є те, що державним бюджетом видатків на фінансування
капітального будівництва для
прикордонного відомства взагалі
не передбачено. Отож Служба, у
вирішенні цього питання робить
акцент на використанні власних
ресурсів, зокрема такого джерела отримання житла як спільна
забудова земельних ділянок за
кошти інвесторів, а також спрямуванні позабюджетних коштів і
міжнародних грантів.
Більш детально про цю роботу доповів начальник управління будівництва та інвестицій
АДПСУ генерал-майор Олександр БИЧКОВ. Він зазначив,
що протягом 2009-2012 років за
всіма джерелами отримання житла прикордонне відомство отримало 1247 квартир та 510 кімнат.
Нині відомчою програмою забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної
служби України та членів їхніх
сімей визначено 39 земельних
ділянок орієнтовною площею
82 га, що можуть бути використані під житлову забудову. Вони
розташовані у Києві, Львові,
Одесі, Севастополі, Ялті, Сімферополі, Хмельницькому, Луцьку,
Чернівцях та інших населених
пунктах. При цьому на сьогодні
укладено договори на спільну забудову 26 земельних ділянок, що
дозволить отримати 116 квартир.
Найбільш активно спільна
забудова проводиться у Луцьку,
де інвестором зведено та введено
в експлуатацію три черги будівництва на 297 квартир, що до-

зволило забезпечити житлом 34
сім'ї прикордонників. У березні
2013 року розпочато будівництво
117-квартирного житлового будинку.
Триває забудова земельної ділянки у Чернівцях, де інвестором
завершено будівництво та введено в експлуатацію дві черги на
245 квартир, з яких під заселення прикордонників передано 38
квартир. Наприкінці минулого
року тут розпочато будівництво
нового 136-квартирного житлового будинку.
У Львові затверджено генеральні плани забудови двох земельних ділянок. Так, по вул. Володимира Великого найближчим
часом розпочнеться будівництво
комплексу житлових будинків на
1296 квартир з приміщеннями
соціально-побутового призначення та паркінгом. Водночас
по вул. Олени Степанівни передбачено будівництво житлового
комплексу на 985 квартир.
Також відомству представлено деталізований план забудови земельної ділянки в Одесі по
вул. Левітана. В рахунок часткового виконання умов даного
договору забудови вже одержано 36 квартир у м. БілгородДністровському.
Ведеться робота із забудовниками щодо активізації роботи на
земельних ділянках у Севастополі та Хмельницькому, де здійснено земляні та польові роботи,
і розпочато влаштування фундаментів.
Є втішні новини й для сімей
прикордонників, які перебувають
на квартирній черзі у Київському
гарнізоні. Наразі завершується
переведення земельної ділянки
по вул. Народній під будівництво
на умовах постійного користування, що дозволить звести там
два житлових будинки на 370
квартир. А на території військового містечка у Бортничах взагалі
планується будівництво житлового комплексу на 3240 квартир,
де Держприкордонслужбою буде

отримано близько 860 квартир.
Для цього вже опрацьовано містобудівне об´рунтування, розроблено Концепцію та генеральний
план забудови.
По всіх вищезазначених
об’єктах Департамент матеріально-технічного забезпечення
АДПСУ провів спільну нараду
з
інвесторами-забудовниками
щодо подальшої співпраці та
спроможності виконувати ними
договірні зобов'язання, обговорено проблемні питання, поставлені завдання щодо прискорення
реалізації проектів.
Водночас, Адміністрація Держприкордонслужби продовжує
вживати заходів щодо отримання необхідного фінансування на
будівництво житла при перегляді
цьогорічних показників державного бюджету. Відповідні звернення вже направлені до Кабінету Міністрів України.
Це надасть змогу завершити
добудову 13 об’єктів незавершеного будівництва з високим ступенем готовності та отримати 265
квартир. А це:
– прибудова на 56 квартир в
Окремій комендатурі охорони і
забезпечення (ІІІ черга);
– реконструкція на 54 квартири в Одеській авіаційній ескадрильї (ІІ черга);
– реконструкція казарми
Сімферопольського прикордонного загону під 60 квартир;
– реконструкція будівлі Харківської авіаційної ескадрильї під
24 квартири;
– будівництво гуртожитку
№ 2 на 48 квартир на території
містечка ОКПП «Київ»;
– будівництво 40-квартирного житлового будинку у м. Чоп;
– службове житло на кордоні
у ВПС «Млачівка», «Дубровиця»,
«Грушів».
Нагадуємо, що напередодні
професійного свята «Дня прикордонника»
Прем'єр-міністр
України Микола АЗАРОВ під
час відкриття 56-квартирного
житлового будинку у Бортничах
особисто переконався у тому, наскільки ефективно прикордонне
відомство використовує бюджетні кошти, направлені на будівництво помешкань для військовослужбовців. До речі, на території
цього ж військового містечка за
рахунок бюджетних коштів планується зведення комплексу житлових будинків на 404 квартири.

Його проектування вже розпочато однією з провідних столичних
будівельних компаній.
Крім того, найближчим часом, готується до заселення
гуртожиток у Навчальному центрі ДПСУ, де будівлю казарми
реконструйовано під 20 квартир
та 110 кімнат. Крім того, за рахунок органів місцевої влади, повторного заселення та переобладнання приміщень власними
силами Держприкордонслужба
нинішнього року вже отримала
10 квартир та 3 кімнати.
Щодо стану спеціального
будівництва об'єктів Держприкордонслужби перед присутніми
виступив директор Департаменту
матеріально-технічного
забезпечення генерал-лейтенант Олег
ЛАНТВОЙТ. Зокрема він зазначив, що в умовах обмеженого
бюджетного фінансування продовжуються заходи щодо розвитку інфраструктури військових
містечок відомства.
Основні зусилля по облаштуванню підрозділів охорони
державного кордону у першому півріччі нинішнього року
були зосереджені на реалізації проекту «Розвиток сучасної
інфраструктури відділів прикордонної служби» Програми
транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна
2007-2013».
Даний
проект
передбачає комплексне облаштування 9 підрозділів на
українсько-польській
ділянці
кордону, для чого Євросоюзом
виділено 8,8 млн. євро. Зокрема,
за європейськими стандартами
будуть облаштовані ВПС «Амбуків», «Павловичі», «Коритниця»
Львівського прикордонного загону; ВПС «Мігове», «Сянки»,
«Нижанковичі»
Мостиського
прикордонного загону; ВПС
«Грабове», ПП «Новоугрузьке»,
«Висоцьк» Луцького прикордонного загону.
У рамках реалізації інших
проектів міжнародної технічної
допомоги побудовано 7 адміністративних будівель зі спеціальними приміщеннями у Західному
та Східному регіональних управліннях, встановлено вежі зв’язку
з УКХ-ретрансляторами у Східному та Південному регіональних управліннях.
У контексті підготовки до
засідання глав Прикордонних
відомств країн СНД проведено

комплекс робіт щодо покращення інфраструктури клінічного
санаторію «Аркадія», на що відомство у 2013 році виділило 2,8
млн. гривень. А за рахунок інших
бюджетних програм продовжується комплексне облаштування
містечка Ізмаїльського прикордонного загону.
Підбиваючи підсумки засідання Колегії, генерал армії
України Микола ЛИТВИН наголосив, що відомство й надалі
приділятиме особливу увагу будівництву об'єктів житлового та
спеціального призначення. Адже
керівництво Служби розглядає
це питання не лише як гарантовану законодавством норму,
але й як визначальний критерій
благополуччя прикордонників та
створення усіх необхідних умов
для належного виконання ними
завдань з охорони державного
рубежу. Відтак, Департаменту
матеріально-технічного
забезпечення та управлінню будівництва та інвестицій АДПСУ необхідно продовжити роботу щодо
спільної забудови земельних
ділянок за раніше укладеними
договорами; детально проаналізувати роботу усіх забудовників
та визначитися щодо подальшої
співпраці з ними; забезпечити
переоформлення та зміну цільового призначення земельних
ділянок, які раніше були визначені під забудову; а також провести додатковий аналіз наявних
земельних ділянок на предмет
їх інвестиційної привабливості
та можливого вивільнення для
потреб житлового будівництва.
Щодо спеціального будівництва,
Голова Служби звернув увагу на
забезпечення дієвого контролю
за виконанням договорів з реконструкції відділів прикордонної служби за проектом «Розвиток сучасної інфраструктури
відділів прикордонної служби».
P.S. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ìàòåð³àëó ñòàëî â³äîìî, ùî Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äîäàòêîâî âèä³ëèâ äëÿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿
ñëóæáè ïîíàä 17,6 ìëí. ãðèâåíü.
Äàí³ êîøòè áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà ñï³âô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè
òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
“Ïîëüùà-Á³ëîðóñü-Óêðà¿íà 20072013”, ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿
çàáîðîãîâàíîñò³ ïîïåðåäí³õ ðîê³â,
à òàêîæ äîáóäîâó 48-êâàðòèðíîãî
æèòëîâîãî áóäèíêó (äðóãà ÷åðãà) ó
Áîðèñïîë³.
n
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Вступна кампанія:
максимум відкритості
й законності
Традиційно, після випуску молодих
офіцерів прикордонна альма–матер
готується до набору на навчання нових
курсантів і студентів. Тому саме темі
запобігання корупційних явищ під
час вступної кампанії до Національної
академії Держприкордонслужби України
й була присвячена нарада, котру в
Адміністрації Служби проводив очільник
відомства, генерал армії України Микола
ЛИТВИН.

Валентина ЛАЗАРЧУК

Микола Михайлович підкреслив, що керівництво
Служби протягом останніх років доклало чимало зусиль,
аби вплив людського фактора під час вступних випробувань до Національної академії Держприкордонслужби
звести до мінімуму. Адже найбільше зловживань фіксували саме на етапі відбору кандидатів на навчання. Зараз же
«корегувати» шанси на вступ того чи іншого абітурієнта
стало практично неможливо.
Спершу присутні на нараді заслухали доповідь директора Департаменту персоналу АДПСУ генералполковника Михайла КОВАЛЯ. Він, зокрема, зазначив,
що кандидати на навчання з числа військовослужбовців
за контрактом проходитимуть вступні випробування
окремо від цивільної молоді. «Особливістю вступної
кампанії 2013 року, – підкреслив Михайло Володимирович, – є те, що кандидати на навчання проходили
професійно-психологічний відбір при регіональних
центрах комплектування ще до початку прийому документів в академію». Крім того, проводиться постійна
робота зі вступниками, їхніми батьками та офіцерами,
котрі безпосередньо братимуть участь у етапах відбору.
Усім учасникам кампанії заздалегідь роз’яснюють можливі наслідки проявів корупційної діяльності. Генералполковник Михайло КОВАЛЬ переконаний, що всі
вжиті заходи забезпечать прозорість під час відбору
кандидатів на навчання в академію та унеможливлять
практику протекціонізму й корупційних дій. Наприкінці

своєї доповіді Михайло Володимирович визначив цілу
низку завдань, спрямованих на забезпечення відкритості всіх дій приймальної комісії академії. Серед таких,
зокрема, й відеофіксація результатів здачі вступних іспитів, особливо це стосується фізичної підготовки.
Начальник управління кадрів АДПСУ генерал-майор
Дмитро ІЩЕНКО довів, що відповідно до державного замовлення для прикордонного відомства у 2013 році
передбачено прийняття на навчання в Академію за всіма
напрямами підготовки, спеціальностями та освітньокваліфікаційними рівнями 342 осіб. З них: із числа цивільної молоді – 110, із числа військовослужбовців різних
категорій – 232. Тут він звернув увагу на певні недопрацювання в підрозділах під час відбору на навчання офіцерів керівної ланки. Зокрема, багато з них мають серйозні
недоліки в службі (догани, попередження про неповну
службову відповідність тощо). Проте і загони, і регіональні управління рекомендували їх на навчання. Деякі бажаючі навчатися вже мали цивільні дипломи «Магістра». А
це, відповідно до вимог вітчизняного законодавства, позбавляє їх права отримувати другу вищу освіту за державні
кошти.
У ході наради виступив також начальник управління
внутрішньої безпеки АДПСУ полковник Вадим СЛЮСА-

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

У подарунок – капличка
Одеський прикордонний загін
відсвяткував 92–у річницю з
дня свого «народження».
Оксана ПОЧТОВА

Під час урочистостей із нагоди Дня
частини начальник прикордонного загону полковник Владислав ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ привітав присутніх зі святом. Під
бурхливі оплески присутніх ветеранів та

правоохоронців у зелених кашкетах кращі військовослужбовці отримали чергові
військові звання. Інші були нагороджені
Почесними грамотами та відзнаками за
бездоганну службу в охороні державного
кордону.
Значимим подарунком до дня народження військової частини стало освячення каплички на території загону в честь
святого великомученика Георгія Переможця, який є покровителем усіх воїнів.
Митрополит Одеський та Ізмаїльський
Агафангел у співслужінні з духовенством
міста звершив таїнство освячення каплички. Після цього Владика звернувся
до всіх присутніх з архіпастирським напуттям, у якому привітав прикордонників
Одеського прикордонного загону зі святом та побажав їм нових успіхів у службі
своїй Вітчизні.
Урочиста частина відзначалася багатьма привітаннями і добрими побажаннями
на адресу охоронців кордону. Також відбувся і святковий концерт, у якому взяли
участь діти прикордонників.
Усі присутні на цьому заході – правоохоронці, ветерани та представники
духовенства – залишились задоволені атмосферою свята й духовності, якою було
відзначено 92-у річницю Одеського прикордонного загону.
n

РЕВ. Його доповідь стосувалася комплексу заходів, яких
вжили офіцери підрозділів внутрішньої безпеки, аби зробити вступну кампанію максимально прозорою. Зокрема, для своєчасного виявлення передумов та можливих
протиправних дій з боку посадових осіб Держприкордонслужби налагоджено взаємодію з відповідними правоохоронними органами. Окрім того, офіцери ВБ здійснювали
оперативне супроводження психологічно-професійного
відбору кандидатів на навчання. Також оформлено спеціальні інформаційні стенди з усіма контактами офіцерів
внутрішньої безпеки, що дасть змогу відразу ж повідомляти про найменші правопорушення під час будь-якого
етапу відбору. Вибірково зі вступниками та їхніми батьками проводяться бесіди на предмет виявлення неправомірних дій з боку посадових осіб відомства. У свою чергу
їм роз’яснюють, що пропозиція або надання винагород
посадовим особам також підпадає під категорію злочину.
Завершальною на нараді стала доповідь ректора Національної академії Держприкордонслужби України
генерал-лейтенанта Валерія РАЙКА. Він підбив підсумки
усіх заходів, що вживалися керівництвом закладу в рамках підготовки до проведення вступної кампанії. Валерій
Вікторович запевнив, що вступ до альма-матер пройде
прозоро й справедливо.
Отож, підбиваючи підсумки наради, Голова Служби
генерал армії України Микола ЛИТВИН визначив, що
вступна кампанія повинна пройти на найвищому рівні
відкритості й законності. Він звернув увагу на сумлінне
виконання своїх обов’язків усіма офіцерами, котрі братимуть участь у відборі вступників, і наголосив, що тих
посадовців, котрі все ж будуть втягнуті в будь-які корупційні схеми, чекатиме суворе покарання.
З метою якісного проведення відбору кандидатів на
навчання в Адміністрації Служби створено робочу групу
на чолі з генерал-полковником Михайлом КОВАЛЕМ.
Вона надаватиме практичну й методичну допомогу в роботі приймальної, предметно-екзаменаційної та апеляційної комісій, забезпечуватиме гласність і відкритість
вступних випробувань, протидіятиме можливим корупційним діянням тощо.
n
ПРОФСПІЛКИ

З візитом до сябрів
На запрошення Мінської міської ради профспілок у столиці
Республіки Білорусь з робочим візитом побували делегації
профспілок Києва та Москви.
Анастасія ШЕВЧЕНКО

У складі української делегації, що
складалася з п’яти чоловік, була і голова Об’єднаної профспілкової організації
Держприкордонслужби Антоніна ПТИЦЯ.
Метою зустрічі профспілкових активістів столиць трьох сусідніх слов’янських
країн став обмін досвідом роботи на міжнародному рівні та плідна співпраця під
час вирішення питань соціального захисту людини праці.
Саме про це йшла мова і під час зустрічі Антоніни ПТИЦІ з керівництвом
профспілки працівників Прикордонних
військ Республіки Білорусь. Громадська
організація останніх структурно перебуває у складі Білоруського профспілкового
союзу працівників Збройних Сил, Прикордонних військ та Міністерства надзвичайних ситуацій.
На перемовинах обговорювалися також аспекти майбутньої співпраці профспілок прикордонних відомств державсусідів. Особливу увагу учасники зустрічі
приділили розгляду питань щодо органі-

зації і ведення профспілкової діяльності
та соціального діалогу й партнерських
відносин з керівництвом Прикордонних
відомств своїх країн.
Учасники трьохсторонньої зустрічі керівників профспілок міст Мінська, Києва
і Москви взяли також участь в урочистих
заходах з нагоди Дня Незалежності Республіки Білорусь, де мали змогу ще раз пересвідчитись, що дружба народів трьох сусідніх країн не має кордонів.
n

6

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 26, 12 липня 2013 року
Є ТАКИЙ ПІДРОЗДІЛ

На перехресті торгових шляхів
Сьогодні ми знайомимо читачів
з відділом прикордонної служби
«Іллічівськ» Одеського прикордонного
загону. Адже підрозділ небезпідставно
нарекли морськими воротами України
– через найбільший на українському
узбережжі порт, до якого приходять
вантажі з усіх континентів.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
ôото Валерія ОЛІЙНИКА

Іллічівський морський порт займає
ключове положення на стику головних
транспортних шляхів між Європою і
Азією. Тут здійснюються міжнародні
зв'язки України майже зі 100 країнами
світу. А розвинена транспортна інфраструктура, в першу чергу, залізничного
і автомобільнго сполучення, дозволяє
ефективно доставляти вантажі.
Будувався порт іще за радянських
часів в основному для морського товарообігу з країнами соціалістичного
табору. Тим не менш, незважаючи на
свій доволі юний вік, на сьогодні порт
має можливість перевантажувати до
20 мільйонів тонн вантажів за рік. В
основному це різноманітна металопродукція, контейнери, автомобілі,
важковагове обладнання, мінеральні добрива, зернові культури, рослинні масла, технічні рідини тощо.
Вантажно-розвантажувальні комплекси порту, що складаються із 31 причалу
загальною довжиною понад 6 000 метрів, оснащені сучасним перевантажувальним обладнанням, включаючи
портальні крани, що здатні піднімати
від 2 до 40 тон, тягачі, автомобільні
крани. До складу порту також входить
допоміжний флот: буксири, плавучі крани вантажопідйомністю до 300
тонн, плавучий зерноперевантажувач,
лоцманські катери, нафто-, сміттєзбиральні та інші плавзасоби.
Уявляючи всю цю далеко не мініатюрну техніку, можна стверджувати,
що порт навіть не претендує на звання
«туристично привабливого». Проте,
зважаючи на його заслуги перед країною в економічному плані, йому воно
й не потрібне.
Відділ прикордонної служби «Іллічівськ» здійснює прикордонний
контроль у трьох пунктах пропуску:
«Іллічівський морський торговий
порт», «Іллічівський морський рибний
порт», а також «Іллічівський судноремонтний завод».
Морський торговий порт протягом
доби оформлює від 300 до 400 осіб. Це,
переважно пасажири рейсових суден,
які прибувають із Туреччини або Грузії.
Порт також має у своєму розпорядженні 31 причал, поділений на спеціалізовані термінали. Ось, наприклад, один
термінал призначений для перевантаження зернових культур, другий – для
поромного сполучення, в третьому вивантажують сірку, четвертий – технічний, а в п’ятий прибувають судна, що
привозять нафтопродукти.
У морському рибному порту прикордонники, зрозуміло, пасажирів не
оформлюють (виключно екіпажі). Незважаючи на недвозначну назву, порт
на даний час не зберігає багато риби.
А оскільки тут знаходяться морозильні камери й холодильні установки, то
сюди звозять і пізніше перевантажують товари, що потребують відповід-

них температур. В основному це – цитрусові, банани, м’ясні продукти тощо.
П’ять років тому на базі Іллічівського судноремонтного заводу було
відкрито однойменний морський
пункт пропуску. Використовується він
переважно для перевалки вантажів та
заходження суден, що потребують ремонту. Тут знаходиться п’ять причалів,
технічні можливості яких дозволяють
розвантажуватися суднам із зерновими
культурами.
То з якими ж загрозами стикаються Іллічівські прикордонники? Насамперед, це спроби вихідців із країн
міграційного ризику потрапити до
України або для проживання, або для
транзитного проїзду до країн Західної
Європи. Основний ризик складають
пасажири, котрі прибувають із портів
Грузії. Начальник ВПС «Іллічівськ»
підполковник Максим ЛЕСЮКЕВИЧ зазначає, що часто правопорушники пред’являють цілком нормальні документи, що підтверджують
мету поїздки. Проте дійсність такої
інформації іноді важко перевірити.
Як-от у випадку, що трапився наприкінці минулого року, коли пасажири
пред’явили повний пакет документів,
що засвідчували – вони таки їдуть на
конференцію з прав людини, що повинна проходити в Молдові. Було все
необхідне: і запрошення, і сама доповідь, з якою вони мали б виступати перед учасниками тієї конференції, навіть супровідні презентації. Відповідно
вони заявили, що мета їхнього в’їзду в
Україну – транзит до Молдови. Після
чого просто викинули документи й помандрували до Львова.
Якщо говорити про незаконне
переміщення через Іллічівські порти
наркотичних речовин, зброї чи боєприпасів, то такі явища для місцевих
правоохоронців є доволі рідкісними. Чого не скажеш про економічну
контрабанду – заниження вартості
розмитнення, підміна назви чи самого товару. Проте це вже відноситься в
більшій мірі до компетенції митниці.
Незаконний вилов живих водних
ресурсів – ще одна серйозна загроза,
якій посилено протидіють вітчизняні прикордонники. В даному напрямі
місцеві зелені кашкети плідно співпрацюють з рибоохороною області.
Всі промислові судна, які виходять на
промисел, оформляються виключно
спільно з представниками рибоохорони. Під час оформлення промислового
судна здійснюється фото- й відеофіксація наявних сіток і ящиків із сіллю
та льодом. Коли ж судна повертаються, то їхній улов правоохоронці також
оглядають.
Якщо проаналізувати розміри та
конструктивні особливості морських
суден, то потрібно визнати – усе
сприяє тому, аби правопорушники
переховували там свою контрабанду.
«Воно-то дійсно так, – зауважує Максим Васильович, – проте потрібно
також розуміти в чому полягає принципова різниця між автомобільним і

морським пунктом пропуску. Якщо
водій автівки має можливість, приховавши якийсь товар, в’їхати в країну
й там його вже реалізувати, то в порту
все по-іншому. За умови грамотної та
ефективної організації прикордонного режиму, правильної розстановки
прикордонних нарядів, що спостерігатимуть за судном, пасажир просто
фізично не зможе нічого винести з
борту. А без знання конкретного місця
знаходження контрабандного товару,
без наявності інформації щодо можливого правопорушення на судні доволі
складно оглянути всі сховки».
Окрім того, Іллічівські правоохоронці співпрацюють зі службою морської безпеки порту. Так, минулого
року було затримано громадянина Росії, котрий намагався домовитися з капітаном судна щодо можливості взяти
його до Туреччини. Саме представники служби морської безпеки повідомили про це прикордонників. Така тісна
співпраця є надзвичайно корисною
для обох сторін, адже повністю перекрити всі напрями ділянки, що охороняється фізично майже неможливо.
Підполковник Максим ЛЕСЮКЕВИЧ підкреслює, що під час планування служби ніколи не виключається
можливість перевантаження контрабандних товарів із судна, яке ще не зайшло в порт, на маломірні плавзасоби.
Спробувати провернути таку операцію
правопорушники можуть на рейдових
стоянках порту. Нагадаємо, що іноді
судно настільки завантажене, що не
може зайти в порт, тому його розвантажують, поки воно не підніметься. І
лише після цього заходить в порт. Відповідно, в таких випадках тут посилено
несуть службу прикордонні наряди. А
за допомогою радіолокаційних станцій
та тепловізорів за рейдовими стоянками спостерігають ще й дистанційно.
Іноді говорять, що Іллічівський
порт є «правою рукою» Одеського.
Проте тут можна посперечатися, адже
в Одесі оформляють більше круїзних
суден. А до Іллічівська іноді заходять
судна з контейнерами довжиною
більше 300 метрів. Одеса ж через свої
технічні особливості просто не зможе
прийняти такий транспорт – йому не
вистачить місця розвернутися.
Підполковник Максим ЛЕСЮКЕВИЧ запевняє, що якісному результату
роботи відділу прикордонної служби
«Іллічівськ» сприяє багато факторів.
Зокрема, це сучасне технічне оснащення, тісна співпраця з усіма взаємодіючими правоохоронними органами
й структурами і найголовніше – згуртований колектив, у якому кожен військовослужбовець є професіоналом
своєї справи. Максим Васильович особливо відзначає старанність старшого інспектора відділення інспекторів
прикордонної служби старшого лейтенанта Максима КОЗАКА, начальника
центру управління службою прапорщика Олесі КОРСИ, а також старшого
техніка – начальника радіотехнічного
поста прапорщика Євгена БАЙДИ. n
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«Своєю службою пишаюся»
Традиційно в нашому суспільстві склався стереотип про те, що бути військовим –
це суто чоловіча справа. Проте з кожним роком все більше представниць чарівної
статі реалізовують свої можливості у війську та правоохоронних органах. Яскравим
прикладом цьому є капітан Любов ТХІР, яка обіймає посаду начальника ВПС «Зернове».
Роман ТКАЧ

Як і всі її ровесниці, в юності Люба замислювалася
над тим, яку професію обрати в майбутньому, проте про
можливість військової кар’єри дівчині та її батькам навіть
на думку не спадало. Однак, дуже часто життя вносить
свої корективи. Люба стала замислюватися над професією військового на уроках допризовної підготовки, які
викликали у неї непідробну зацікавленість. Це помітив
учитель – він і підштовхнув Любов до вибору прикордонного вишу.
Родом Любов ТХІР з міста Хоростків, що на Тернопільщині. Має улюблену сестру Аню, старшу від неї на рік, але
так склалося, що разом вони відвідували дитячий садок, а
в школі навчалися в одному класі, тож і до вишу вступали
разом. Враховуючи те, що містечко, в якому виросли дівчата, знаходиться на відстані 100 кілометрів від Хмельницького, батьки погодилися на вступ доньок до Національної
академії Державної прикордонної служби України.
На філологічному факультеті сестри-курсанти вивчали англійську та турецьку мови. Від батька вони успадкували любов до спорту, тож займалися ще й легкою
атлетикою. Залюбки штудіювали такі дисципліни, як організація та здійснення прикордонного контролю, вогнева підготовка, а також іноземні мови, особливо турецьку.
Як нині згадує Любов, кожен предмет був по-своєму цікавим. Загалом, з їхнього курсу тоді випустилася майже
сотня прикордонних офіцерів-жінок.

На жаль, сестра Любові за станом здоров’я не змогла
залишитися на військовій службі, тож життєві стежки дівчат розійшлися. Лейтенант ТХІР отримала направлення
до відділення прикордонного контролю «Конотоп» Сумського прикордонного загону, де за більш як три роки
дослужилася до посади начальника відділення інспекторів прикордонної служби. Враховуючи високу професійну та особисту підготовку, у 2011 році її призначили
на посаду першого заступника начальника ВПС «ХутірМихайлівський». За два роки вона вже – начальник відділу прикордонної служби «Зернове».
Ділянку кордону, за охорону якої відповідає персонал
жінки-капітана, легкою не назвеш. У пункті пропуску
«Зернове» щодоби здійснюється прикордонний контроль
6-ти потягів закордонного прямування, а в туристичний
сезон – 10. За минулий рік персоналом підрозділу виявлено близько 9 кг наркотичної речовини, 2 одиниці зброї,
медалі, монети, підроблені паспортні документи тощо.
Найбільше в людях Любов Петрівна цінує порядність.
Говорить, що приймаючи важливе рішення, завжди намагається знайти оптимальне вирішення питання. Своїм
життєвим кредо вважає істину: до людей маєш ставитися,
як хотів би, щоб вони ставилися до тебе.
– Я дуже пишаюся своєю приналежністю до прикордонного відомства. За обрану професію я вдячна своїм
батькам, які «поставили мене на ноги» і підтримали у
моєму виборі. В службі мені пощастило зі старшими начальниками, до порад яких завжди дослухалася. Вони є
для мене прикладом порядності, людяності та професіоналізму, – зауважує капітан Любов ТХІР.

Принциповість та професійність тендітної жінкиприкордонника не можуть не помічати її безпосередні керівники. Заступник начальника штабу – начальник відділу прикордонного контролю штабу Сумського загону
підполковник Михайло ВІЗНЮК говорить, що капітана
Любов ТХІР без перебільшення можна назвати кращою
серед начальників відділів прикордонної служби. У неї
навіть чоловікам багато чого можна повчитися. За вагомий особистий внесок у справу охорони державного кордону 2010 року Любов Петрівна була удостоєна державної
нагороди – медалі «Захиснику Вітчизни», яку Президент
України вручив їй особисто. А за високі показники службової діяльності у 2012 році вона занесена на Дошку пошани ДПСУ.
Колектив Сумського загону пишається тим, що поряд з ними служить чарівна, порядна та чуйна жінкакомандир, яка знайшла своє життєве покликання в
строю правоохоронців у зелених кашкетах.
n
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Преследование ведет сержант Хмûз

Полезное дело
Îäíèì èç äîñòóïíûõ è äåøåâûõ
ñïîñîáîâ ñîõðàíåíèÿ ñêîðîïîðòÿùèõñÿ ïðîäóêòîâ â òåïëîå âðåìÿ
ãîäà ÿâëÿåòñÿ èõ îõëàæäåíèå.
Îõëàæäåííûå ïðîäóêòû íå ïîäâåðãàþòñÿ ïîð÷å è ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿþò ñâîè âêóñîâûå è ïèòàòåëüíûå
êà÷åñòâà.
Â ÷àñòÿõ îêðóãà èìååòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî õîëîäèëüíîé
òåõíèêè. Â 1958 ãîäó ïîëó÷åíî
õîëîäèëüíèêîâ ðàçíûõ ñèñòåì
â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì â 1957
ãîäó. Îäíàêî åùå îñòðî îùóùàåòñÿ íåäîñòàòîê õîëîäèëüíûõ
óñòàíîâîê.
Ýòîò íåäîñòàòîê âïîëíå
ìîæíî âîñïîëíèòü ïóòåì çàãîòîâêè ëüäà. Íàëè÷èå ëüäà è
ïîääåðæàíèå â èñïðàâíîñòè ëåä-

íèêîâ â ïîäðàçäåëåíèÿõ ïîçâîëÿåò èìåòü äîñòàòî÷íûé çàïàñ
ïðîäóêòîâ õîðîøåãî êà÷åñòâà,
ñîêðàòèòü ïðîáåã àâòîìîáèëåé
äëÿ ïåðåâîçêè ïðîäóêòîâ.
Ïðàâèëüíî ïîñòóïèëè â ÷àñòè, ãäå çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà
ïî ñíàáæåíèþ ò. Æåðåáöîâà, çàãîòîâèâ ñèëàìè ëè÷íîãî ñîñòàâà
ïî÷òè â êàæäîì ïîäðàçäåëåíèè
ïî 20-25 òîíí ëüäà.
Ìàññîâàÿ çàãîòîâêà ëüäà
â ÷àñòÿõ îêðóãà ïðîâåäåíà
âïåðâûå. Ñåé÷àñ ñëåäóåò ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû ñîõðàíèòü
çàãîòîâëåííûé
ëåä,
ïðàâèëüíî ðàñõîäîâàòü åãî äëÿ
îõëàæäåíèÿ ïðîäóêòîâ.
Ñ. ÒÎÊÌÀÍÖÅÂ,
È. ÄÀÍÈËÈÍ

Приговор
американскомó øпионó
Âàðøàâà. Êàê ñîîáùàåò Ïîëüñêîå àãåíòñòâî ïå÷àòè, âàðøàâñêèé îêðóæíîé âîåííûé
ñóä ðàññìîòðåë äåëî àãåíòà àìåðèêàíñêîé
ðàçâåäêè Ð. Ñìîëû, áåæàâøåãî â êîíöå 1957
ãîäà â Çàïàäíûé Áåðëèí è çàâåðáîâàííîãî
ñîòðóäíèêàìè àìåðèêàíñêîé ðàçâåäêè. Ïðîéäÿ ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó â ãîðîäàõ
Ãàíàó è Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå, Ñìîëà áûë äîñòàâëåí íà âîåííîì ñàìîëåòå â Çàïàäíûé
Áåðëèí, òàì ñíàáæåí ñîîòâåòñòâóþùèì ñíàðÿæåíèåì è íàïðàâëåí ñî øïèîíñêèì çàäàíèåì â Ïîëüøó.
Âàðøàâñêèé âîåííûé ñóä ïðèãîâîðèë
øïèîíà ê 7 ãîäàì è 6 ìåñÿöàì òþðåìíîãî
çàêëþ÷åíèÿ.

НаøÂûâåøåí
«Боевой
листок»
«Áîåâîé ëèñòîê».

Îí ñðàçó æå ïðèâëåê âíèìàíèå
ìàòðîñîâ. Â íåì ðàññêàçûâàëîñü
î âîèíàõ, êîòîðûå äîáðîñîâåñòíî îòíîñÿòñÿ ê âûïîëíåíèþ
ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé,
êðèòèêóþòñÿ òå, êòî íàðóøàåò
äèñöèïëèíó, ïëîõî ó÷èòñÿ.
– Ñìîòðèòå, Êîçëîâ ïîïàë ñþäà, - âîñêëèêíóë êòî-òî
èç ìîðÿêîâ.
– È ïðàâèëüíî. Íå áóäåò
óñòàâû íàðóøàòü.
«Áîåâîé ëèñòîê» ÿâëÿåòñÿ
àêòèâíûì ïîìîùíèêîì êîìàíäèðà
â ìîáèëèçàöèè âîèíîâ íà íîâûå
óñïåõè â ñëóæáå, ó÷åáå è äèñöèïëèíå. È â ýòîì çàñëóãà åãî
ðåäàêòîðà, ñòàðøèíû 1 ñòàòüè
Åñàóëüöåâà.
Â. ÐÛÆÀÊÎÂ

Новая программа конöерта
Ïðè ñëóæáå Í-ñêîé
÷àñòè õîðîøî ðàáîòàåò
êîëëåêòèâ õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Â íåì
ó÷àñòâóþò ñåðæàíòû è ìíîãèå ÷ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ.
Ê
Ìåæäóíàðîäíîìó
æåíñêîìó äíþ – 8 ìàðòà
– êîëëåêòèâ ïîäãîòîâèë
íîâóþ ïðîãðàììó. Êîíöåðò
íà÷àëñÿ âûñòóïëåíèåì õîðîâîé ãðóïïû, êîòîðàÿ
èñïîëíèëà ïåñíè î ïàðòèè, Î Ðîäèíå. Áîëüøèì
óñïåõîì ïîëüçîâàëèñü ó
çðèòåëåé øóòî÷íûå òàíöû

«È òàê áûâàåò» â èñïîëíåíèè À.È. Êëþåâîé, Å.Ä.
Ëåéáèíîé è ðÿäîâîãî À.
Ðóäåíêî, «Êàøà ãîðèò»
â èñïîëíåíèè ñîëäàò Ðóäåíêî, Êîëåñíè÷åíêî è
Ðûáàëêî. Õîðîøî ïðèíÿëè
çðèòåëè ñöåíó èç îïåðåòòû
«Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå» è
äðóãèå
ñîäåðæàòåëüíûå
íîìåðà.
Ñëåäóåò
îòìåòèòü
àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ïðîãðàììû êîíöåðòà æåíû îôèöåðà òîâ.
Ôàðáåð.
Á. ÏÎËÎÍÑÊÈÉ

Çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ ïåðåä
ñåðæàíòîì
Âëàäèìèðîì
Õìûçîì, áûëà îáû÷íîé: îòûñêàòü
è ïðîðàáîòàòü ó÷åáíûé ñëåä,
ïðîëîæåííûé ãäå-òî â ðàéîíå êîëîäöà íà ïðàâîì ôëàíãå ó÷àñòêà çàñòàâû. Ê êîëîäöó ñõîäèëîñü
íåñêîëüêî òðîï è äîðîã. Ðåêñ
áûñòðî îòûñêàë ñëåä è ðåçâî
ïîøåë ïî íåìó. Â ïðàâèëüíîñòè
äåéñòâèé ñîáàêè ñåðæàíò âñêîðå óáåäèëñÿ – íà ïàõîòå ÿñíî
áûëè âèäíû îòïå÷àòêè ìóæñêèõ
òóôåëü. Ñëåäû øëè ïî îâðàãàì
è êóñòàì, òî ÷åòêîé öåïî÷êîé
âûðèñîâûâàëèñü íà âñïàõàííûõ
ó÷àñòêàõ çåìëè, òî èñ÷åçàëè íà
òðàâÿíèñòîì ïîêðîâå.
Íî âîò íà ïóòè èíñòðóêòîðà
âñòðåòèëñÿ îâðàã, äíî êîòîðîãî
çàðîñëî îñîêîé è áûëî ïîêðûòî
íåïðîñûõàþùåé æèäêîé ãðÿçüþ.
«Òðóäíîâàòî Ðåêñó ïðèäåòñÿ!» - ïîäóìàë ñåðæàíò. Â
ýòî âðåìÿ ñîáàêà îñòàíîâèëàñü,
ñëîâíî íàòêíóëàñü íà íåâèäèìóþ
ïðåãðàäó, è âäðóã ðåçêî ïîâåðíóëà âëåâî. Íå óñêîëüçíóëî
îò âíèìàíèÿ èíñòðóêòîðà è ïîâåäåíèå Ðåêñà: ñîáàêà çàìåòíî
âîçáóäèëàñü, ïîøëà çíà÷èòåëüíî
ýíåðãè÷íåå.
Ñåðæàíò ïî îïûòó çíàë, ÷òî
òàê ñîáàêà âåäåò ñåáÿ âñåãäà,
êîãäà âñòðå÷àåò ïîñòîðîííèé,
áîëåå ñâåæèé çàïàõ. Îñòàíîâèâ
Ðåêñà, îí âíèìàòåëüíî îñìîòðåë
ïî÷âó, ïðîøåë íåñêîëüêî ìåòðîâ ïî íîâîìó íàïðàâëåíèþ, íî
íà òðàâå íå áûëî âèäíî íèêàêèõ
ïðèçíàêîâ ñëåäà.
«Èëè íà çâåðèíûé ñëåä íàïàë, èëè íåäàâíî çäåñü ÷åëîâåê
ïðîõîäèë», - ïîäóìàë ñåðæàíò.
Íî åìó ÿñíî áûëî îäíî, ÷òî íîâûé
ñëåä áîëåå ñâåæèé, ÷åì ó÷åáíûé.
«Ãðàíèöà ðÿäîì, - ðàññóæäàë èíñòðóêòîð, - õîäèòü çäåñü
íåêîìó, äëÿ ïðîãóëîê ìåñòî íåïîäõîäÿùåå, òåì áîëåå ñëåä èäåò
ïî îâðàãó. Ïóñòü íåìíîãî çàäåðæèòñÿ âûïîëíåíèå ó÷åáíîé çàäà÷è, íî ýòîò ñëåä ÿ ïðîâåðþ».
È Âëàäèìèð ïîñòàâèë Ðåêñà íà
íîâûé ñëåä.
Ïðîáåæàâ ñ ïîëêèëîìåòðà,
Ðåêñ ïîøåë âåðõíèì ÷óòüåì, íàïðàâëÿÿñü ê êóñòàðíèêó. Âîò ñîáàêà, ðåçêî íàòÿíóâ ïîâîäîê,

áðîñèëàñü ïîä êóñò è îòòóäà
ïîñëûøàëñÿ èñïóãàííûé êðèê.
Âëàäèìèð, ïîäáåæàâ ê êóñòó,
ðàçäâèíóë âåòêè è óâèäåë: âíèç
ëèöîì, çàêðûâ ãîëîâó ðóêàìè,
ëåæàë ÷åëîâåê, à íà íåì, îñêàëèâ êëûêè, ñòîÿë Ðåêñ. Òóò æå
ïîä êóñòîì âàëÿëñÿ ðàçâÿçàííûé
ðþêçàê: íàðóøèòåëü ñîáèðàëñÿ
ñìåíèòü îáóâü, äà íå óñïåë.
Êîãäà ñåðæàíò Õìûç, êîíâîèðóÿ íàðóøèòåëÿ, ïîäõîäèë ê
çàñòàâå, ñî äâîðà âûáåæàëè äâà
ïîãðàíè÷íèêà.
– Êóäà? – ñïðîñèë ñåðæàíò.
– Ñëåäû íà ïðàâîì ôëàíãå, îòâåòèëè åìó.
– Âîò êòî ýòîò ñëåä ïðîëîæèë. Îáîæäèòå, ñåé÷àñ äîëîæó
íà÷àëüíèêó è, íàâåðíîå, ñ âàìè
ïîéäó.
×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò Âëàäèìèð áûë ó ìåñòà îáíàðóæåíèÿ
ñëåäà. Ðàçìåðû ñëåäîâ òî÷íî ñîâïàäàëè ñ áîòèíêàìè çàäåðæàííîãî,
ïîïóòíî
ïîäíÿâ
æåëåçíîäîðîæíûé áèëåò íà èíîñòðàííîì ÿçûêå.
Âå÷åðîì íà áîåâîì ðàñ÷åòå
íà÷àëüíèê çàñòàâû îáúÿâèë:
– Ñåðæàíòà Õìûçà çà íàõîä÷èâîñòü è óìåëûå äåéñòâèÿ,
áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðè âûïîëíåíèè
ó÷åáíîé çàäà÷è áûë çàäåðæàí íàðóøèòåëü ãðàíèöû, êîìàíäèð ÷àñòè ïîîùðèë êðàòêîñðî÷íûì îòïóñêîì ñ ïîåçäêîé íà ðîäèíó.
Ï. ÂÀÕÐÀÌÅÅÂ

8

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 26, 12 липня 2013 року
ПОНЕДІЛОК, 15 ЛИПНЯ 2013 РОКУ

16:45 «СОЛДАТИ УДАЧІ»

22:30 «ЦАР СКОРПІОНІВ»

01:05 «ВАЖКІ ГРОШІ»

02:45 «ВТОРГНЕННЯ ПРИБУЛЬЦІВ»

ICTV

УКРАЇНА

ICTV

ICTV

Мільйонери-адреналіномани,
які вже отримали 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.

Народи пустелі вирішили
об'єднатися і протистояти Мемнону, правителеві, який хоче
поневолити всіх. Йому це до
пори до часу вдається за допомогою пророкувань помічникапровидця.

Коли Тейлор опиняється у
в'язниці, його дочка Меган залишається під опікою коханки
Пейдж. Вийшовши з в'язниці,
Тейлор грабує банк, але потрапляє в ще гіршу ситуацію: його
дочку беруть в заручники...

Діяльність супермаркету «Хастінгс» припиняється незадовго
до закриття, коли група озброєних бойовиків вдирається у магазин, убивши відразу кількох
працівників і покупців, а інших
захоплює у заручники.

ПЕРШИЙ
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Битва пiд

ІНТЕР
05.25 Т/с «Дорога в

Еджхiллом»
07.15 Ера бiзнесу
07.25, 08.15 Д/ф «Дорiвнює
одному Гафту»
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05 Головний аргумент
10.35, 02.50 Нехай вам
буде кольорово!
11.45, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт
12.00 Т/с «Дiти бiлої богинi»
13.50 Секрети успiху
14.20 Хай щастить
14.40 Право на захист
15.00 Темний силует
15.10 Вiкно в Америку
15.30 Життя на рiвних
15.45 Дiловий свiт.
Агросектор
16.00 Х/ф «Смерть пiд
вiтрилом»
18.20, 01.20 `Новини
18.55 Агро-News
19.10 Сiльрада
19.25 Останні
попередження
19.55 Дорослi iгри
21.00, 05.35 Пiдсумки дня
21.30 Криве дзеркало
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 Дiловий свiт. Тиждень
02.25 Не вiр худому кухарю
04.15 Рояль у кущах
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Хiт-парад

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.20
14.10
15.45
18.00

порожнечу»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Скринька
Пандори»
Новини
Т/с «Скринька
Пандори»
Слiдство вели...
Судовi справи
Чекай на мене
Х/ф «Громадянка
начальниця»
Викладач вищої
школи міліції Ірина дізналася, що
її коханий заарештований за
шахрайство. Незабаром йому
винесли вирок –
вісім років
ув’язнення. Відважна жінка поїхала слідом за
коханим у маленьке провінційне містечко.

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
22.40 Т/с «Шаповалов»
01.30 Профiлактика

1+1
06.10
07.05
07.40
08.00

08.05
10.05

12.05
13.10
14.10
15.15
17.10
19.30
20.15
22.15
23.25
00.25

01.25
02.10
02.55
03.30
04.05
04.40
05.15

Х/ф «Мати-й-мачуха»
ТСН
Економiчнi подiї
Особистий
рахунок
Х/ф «Мати-й-мачуха»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Знiмiть це негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський»
Грошi
Х/ф «Борджiа»
Х/ф «Кедр
простромлює
небо»
ТСН
Х/ф «Борджiа»
Маша i моделi
Маша i моделi
Маша i моделi
Маша i моделi
Х/ф «Кедр
простромлює
небо»

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.40 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi
новини

10.10 Х/ф «Полiцейська

12.00
12.45
13.00
14.50
16.45
18.45
19.20
20.05
21.55
23.00
01.05
02.45
04.10

академiя-6. Блокада
мiста»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Самотнiй вовк»
Х/ф «Солдати
удачi»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Самотнiй вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Днi руйнувань»
Х/ф «Важкі
грошi»
Х/ф «Вторгнення
прибульцiв»
Т/с «Рубiкон»

СТБ
05.30 Чужi помилки.

06.15
08.00
09.35
10.35
11.40
13.50

15.55
18.00
18.20
19.55
21.00
22.00
22.25

23.20
00.25
01.25
02.15
03.50

НОВИЙ
05.20 Т/с «Вперед – до

Материнська
любов
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Сльози клоуна
Зiркове життя.
Недолюбленi дiти
Х/ф «Осiннiй
вальс»
М'ясо. Iсторiя
всеросiйського
обману
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-4
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Зацькованi
батьками
Битва екстрасенсiв
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Горобиновий
вальс»
Нiчний ефiр

06.05
06.50
07.30
07.40
09.00

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Як сказав Джим»
Репортер
Т/с «Як сказав Джим»
Х/ф «Аферисти Дiк i
Джейн
розважаються»
Дік Харпер і його
дружина Джейн
звикли жити красиво. Але Діка
несподівано
звільняють, залишивши з непогашеною заборгованістю за будинок в 70 тисяч
доларів. Парочка
починає заробляти дрібними
грабунками, поступово входячи
в смак.

11.00 Х/ф «Завжди кажи
13.15
14.45
15.45
16.45
19.00
19.20
21.00
23.10
01.15
02.05

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

НТН
04.15 Х/ф «Загiн

особливого
призначення»
05.25 Х/ф «Гу-га»
07.40, 02.35 Агенти впливу
08.30, 04.40 Правда життя
09.00 Х/ф «Загiн
спецiального
призначення»
15.20 Т/с «Лiкар»
19.00, 01.40, 03.20 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
21.30 Т/с «Тiло як доказ»
22.30 Т/с «CSI. НьюЙорк-7»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Декстер»
02.10 Речовий доказ
03.50 Уроки тiтоньки Сови

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 Богиня шопiнгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Королева балу-3
21.15 Вiталька
21.25 Велика рiзниця
22.25 У ТЕТа в Iнтернетi
23.00 Дурнів+1
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Т/с «Ходячi мерцi-3»

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

07.00, 17.00, 19.00, 03.20
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.10, 17.20, 21.35
Т/с «Слiд»

10.00 Х/ф «Вiддаленi
наслiдки»

12.10, 04.15 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Бiгти»
22.30 Х/ф «Цар

скорпiонiв»

00.20 Х/ф «Подорож
примари»

02.00 Т/с «Успiх»
05.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.00 Д/с «Футбольнi
битви»
07.30 Огляд сезону.
Чемпiонат Iталiї
08.00, 18.20, 03.20
Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Малага»
10.25 ЧУ. «Таврiя» –
«Зоря»
13.20 Топ-матч
13.30, 22.50 Кубок
Конфедерацiй.
Iспанiя – Таїтi
15.55 ЧУ. «Шахтар» –
«Говерла»
18.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
20.30 ЧУ. «Севастополь» –
«Чорноморець»
01.10 ЧУ. «Металург» (З) –
«Iллiчiвець»
05.10 Новини
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09:00 «ЕЙС ВЕНТУРА»

10:50 «ЕЙС ВЕНТУРА. ПОКЛИК ПРИРОДИ»

23:05 «ВТЕЧА ЧАРЛІ РАЙТА»

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

Якщо ваш пухнаcтий улюбленець
потрапив у біду, зверніться до
Ейса Вентури. Кумедний спритник, який не визнає ніяких перешкод, всюдисущий і непередбачуваний дивак Ейс готовий для
братів наших менших на все!

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

У Влада все гаразд: квартира,
машина, висока зарплата, красуня-наречена Юля — дочка
його безпосереднього начальника. Але напередодні весілля
наречена робить все, щоб змусити Влада ревнувати.

Провернувши аферу на 2 мільярди доларів, ділок намагався залягти на дно в Мексиці, але на
нього і його гроші починається
справжнє полювання. Хто залишиться живим у грі без правил
і розповість цю історію?

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Православний

05.25 Х/ф «Громадянка

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Греко-перська
вiйна»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30, 08.15 Д/ф «Л. Полiщук. Королева
епiзоду»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.35 Шеф-кухар країни
10.40, 02.50 Нехай вам
буде кольорово!

11.50, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт
Т/с «Дiти бiлої богинi»
Крок до зiрок
Х/ф «Затока щастя»
Дiловий свiт.
Агросектор
16.00 Х/ф «Про Червону
шапочку»
18.20, 01.20 `Новини
19.00, 01.40 Про головне
19.35, 21.35 Криве
дзеркало
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
02.05 Життя на рiвних
02.20 Секрети успiху
03.50 Вiра. Надiя. Любов
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Хiт-парад

11.55
13.35
14.20
15.45

11:20 «ТАРИФ НА КОХАННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.20
13.30
15.05
16.00
17.05
20.00
20.30
22.40
00.35
02.30
03.00
03.45
04.45

начальниця»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося!
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Подробицi
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Т/с «Шаповалов»
Х/ф «Каратель.
Територiя вiйни»
Подробицi
Д/ф «Людство. Наша
iсторiя»
Слiдство вели...
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»

1+1

ICTV

06.00 Грошi
06.50 Служба розшуку
06.55
07.40
08.00
08.05
09.05
10.15
12.15
13.20
14.25
15.30
17.15
19.30
20.15
22.25
00.05
01.10
02.10
02.55
03.50
04.25
05.00

дiтей
ТСН
Економiчнi
подiї
Особистий рахунок
Повне
перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Х/ф «Трохи не при
собi»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Знiмiть це негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський»
Мiняю жiнку-5
Х/ф «Борджiа-2»
Х/ф «Кедр
простромлює небо»
ТСН
Х/ф «Борджiа-2»
Маша i моделi
Маша i моделi
Х/ф «Кедр
простромлює
небо»

05.00
05.30
06.35
06.45
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10

12.45
13.00
14.40
16.30

18.45
19.20
20.05
21.55
23.05
00.55
01.55
03.35

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi
розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Вулицi
розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Втеча Чарлi
Райта»
Стоп-10
Х/ф «Днi руйнувань»
Т/с «Рубiкон»

НОВИЙ

05.40 Чужi помилки.
06.20
08.05
09.40

10.20

11.20
13.10

15.55
18.00
18.20
19.55
21.00
22.00
22.25

23.25
00.30
01.25
03.10

Дiагноз: кохання
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Зацькованi
батьками
Зiркове життя.
Вижити пiсля
смертi
Х/ф «Тариф на
кохання»
Цiни. Iсторiя
всеросiйського
обману
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна
правда про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-4
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Проклятi
нагородами
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Кохання i
страхи Марiї»
Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Вперед – до
06.05
06.50
07.30
07.40
09.00
10.50
12.40
13.20
14.50

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Як сказав Джим»
Репортер
Т/с «Як сказав Джим»
Х/ф «Ейс Вентура»
Х/ф «Ейс Вентура.
Поклик природи»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Цей комедійний
серіал колись починався з розповіді про шістьох
друзів, яким було
по двадцять з невеликим, і які жили і кохали в
Нью-Йорку. Тепер героям вже
по тридцять, і їхні
турботи і проблеми теж подорослішали.

15.50
16.50
19.00
19.20
21.00
22.05
23.05
01.15
02.05
02.50

Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

05.05 Х/ф «Дума про
Ковпака»

08.30, 16.45, 19.00, 01.25,
03.55 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
11.50, 01.55 Речовий доказ
12.30 Легенди карного

06.10 Т/с «Мамо, я кiлера
кохаю»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.20, 21.35
Т/с «Слiд»

розшуку
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Шериф»
21.30 Т/с «Тiло як доказ»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк7»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Декстер»
03.10 Агенти впливу
04.25 Уроки тiтоньки Сови
05.20 Правда життя
ТЕТ

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, 03.50 Говорить

07.30 М/с «Даша-

07.10 Найсмiшнiшi

07.55
08.25

07.30, 13.00 Futbol Mundial
08.00, 18.20, 03.20

09.00
10.00
11.50
13.50

дослiдниця»
Мультик з Лунтiком
М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
Т/с «Ранетки»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Т/с «Та, що говорить
з привидами»
Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
Богиня шопiнгу
У ТЕТа пара
Моду народу
Т/с «Крем»
Даєш, молодь!

14.50
17.10
18.00
19.00
20.00
21.00, 22.25
21.25
23.00
23.35
00.35

ТЕТ-Iнтернет
Бiйцiвський клуб
Шпiлiвiлi
Т/с «Секс i мiсто»
Т/с «Ходячi мерцi-3»

Україна

23.15 Т/с «Глухар.
Продовження»

02.10 Х/ф «Цар скорпiонiв»
05.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
футбольнi моменти
Чемпiонат Iталiї.
«Лацiо» – «Рома»
10.25 ЧУ. «Металург» (З) –
«Iллiчiвець»
12.30 Д/с «Футбольнi
битви»
13.30, 22.50 Чемпiонат
Iспанiї. «Мальорка» –
«Реал»
15.55 ЧУ. «Таврiя» –
«Зоря»
18.00 Топ-матч
20.30 ЧУ. «Шахтар» –
«Говерла»
01.10 ЧУ. «Севастополь» –
«Чорноморець»
05.10 Новини
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11:55 «ПРИЛЕТИТЬ РАПТОМ ЧАРІВНИК»

17:00 «ШУКАЙ ВІТРУ...»

23:05 «ФОТОВИТРИМКА»

01:20 «АЛЬОШЧИНЕ КОХАННЯ»

СТБ

ПЕРШИЙ

ICTV

СТБ

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

У садибі, загубленій в уральському степу, сховалася від громадянської війни родина керуючого
приватним кінним заводом.
Якось тут з'являється давній
знайомий сім'ї, поручик білогвардійської армії Віктор...

До рук Райлі Девіса потрапляє
доленосний доказ, фотоплівка,
яка розкриває діяльність злочинного клану. Але небезпеку інформації, яка до нього потрапила, Девіс розуміє лише після
викрадення його подруги.

Головна роль у цьому фільмі
створена для Леоніда Бикова.
Колектив бурильників спільно
виховує молодого і дуже невдатного хлопця. За що він не візьметься, все виходить не так — як
же такого не повчити!

ПЕРШИЙ
06.00 Православний

ІНТЕР
05.30 Т/с «Громадянка

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Перша свiтова
вiйна»
07.15 Ера бiзнесу
07.25, 08.15 Д/ф «Руссотуристо. Вперше за
кордоном»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.40, 02.55 Свiтло
10.30, 11.45 Т/с «Дiти бiлої
богинi»

11.30, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт
13.25 Українська пiсня
14.05 Х/ф «Кочiвний
фронт»
15.35 Дiловий свiт.
Агросектор
15.45 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм»
17.00 Х/ф «Шукай вiтру...»
18.20, 01.20 `Новини
19.10 Бенефiс М. Поплавського у Москвi
20.50 Лото «Мегалот»
21.35 Криве дзеркало
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 ТелеАкадемiя.
Дайджест. Краще за
рiк
02.20 Життя на рiвних
02.35 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
03.15 Як ваше здоров'я?
04.05 Книга.ua
04.25 Сiльрада
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Хiт-парад

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.20
13.30
15.05
16.00
17.05
20.00
20.30
22.40
00.35
02.45
03.30
04.45

начальниця.
Продовження»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося!
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Подробицi
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Т/с «Шаповалов»
Х/ф «Капiтан
Америка. Перший
месник»
Д/ф «Людство. Наша
iсторiя»
Слiдство вели...
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»

1+1
06.00 Мiняю жiнку-5
06.50 Служба розшуку

06.55
07.40
08.00
08.05
09.05
10.15
12.15
13.20
14.25
15.30
17.15
19.30
20.15
22.30
23.35
00.40
01.40
02.25
03.10
03.45
04.20
05.10

ICTV
04.45 Служба розшуку

дiтей
ТСН
Економiчнi подiї
Особистий
рахунок
Повне
перевтiлення. Дiм
за тиждень-3
Х/ф «Трохи не при
собi»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Знiмiть це негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський»
Моя хата скраю
Х/ф «Борджiа-2»
Х/ф «Кедр
простромлює небо»
ТСН
Х/ф «Борджiа-2»
Маша i моделi
Маша i моделi
Не бреши менi-4
Х/ф «Кедр
простромлює небо»

04.55
05.25
06.30
06.40
07.05
07.35
07.40
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
14.50
16.45
18.45
19.20
20.05
21.55
23.05
00.55
01.45
03.20

СТБ
05.55 Чужi помилки.

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Несекретнi
файли
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Самотнiй вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Фотовитримка»
Кримiнальний
облом
Х/ф «Втеча Чарлi
Райта»
Т/с «Рубiкон»

06.40
08.25
09.55

10.55

11.55
13.55

15.55
18.00
18.20
20.00
21.00
22.00
22.25

23.25
00.25
01.20
02.50

НОВИЙ
05.20 Т/с «Вперед – до

Удар iз минулого
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Проклятi
нагородами
Зiркове життя.
Особливо небезпечнi
кумири
Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
Краса. Iсторiя
всеросiйського
обману
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-4
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Покаранi за
роль
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Альошчине
кохання»
Нiчний ефiр

06.10
06.50
07.30
07.40
09.00
11.00
13.30
14.55
15.55

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Як сказав Джим»
Репортер
Т/с «Як сказав Джим»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Головні герої серіалу – троє підлітків, курсанти
суворовського
училища. Їхні долі
несхожі – вихованець дитбудинку,
син мера міста і
син потомственого військового,
але всі вони знають, що означає
бути курсантами.

16.55
19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
01.15
02.10
02.55
03.00

Т/с «Татусевi дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Мамо, я кiлера

НТН
05.45 Х/ф «Дума про

кохаю»

Ковпака»

08.30, 16.45, 19.00, 01.30,
04.20 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
11.50, 02.00 Речовий доказ
12.30 Легенди карного
розшуку

13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»

14.50, 17.00 Т/с «Шериф»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI. Нью23.30
00.30
02.50
04.50
05.15

Йорк-7»
Т/с «Менталiст-4»
Т/с «Декстер»
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
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 Богиня шопiнгу
17.10 У ТЕТа пара
18.00 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.25
ТЕТ-Iнтернет
21.25 Бiйцiвський
клуб
23.00 Шпiлiвiлi
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Т/с «Ходячi мерцi-3»
01.25 Х/ф «Брудний
негiдник Шейм»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.20, 21.35
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Бiгти»
11.50, 04.25 Нехай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.15 Т/с «Глухар.
Продовження»

02.10 Т/с «Успiх»
02.50 Т/с «Успiх-2»
05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.25 Д/с «Футбольнi
битви»
08.00, 18.20, 03.20
Чемпiонат Iспанiї.
«Депортиво» –
«Валенсiя»
10.25 ЧУ. «Шахтар» –
«Говерла»
12.30, 18.00 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
13.30, 22.50 Кубок
Конфедерацiй.
Уругвай – Таїтi
15.55 ЧУ. «Севастополь» –
«Чорноморець»
20.30 ЧУ. «Металург» (З) –
«Iллiчiвець»
01.10 ЧУ. «Таврiя» –
«Зоря»
05.10 Новини

ЧЕТВЕР, 18 ЛИПНЯ 2013 РОКУ

06:05 «ВИГІДНИЙ КОНТРАКТ»

11:15 «ЧОЛОВІК ДЛЯ ЖИТТЯ...»

17:05 «ПОВІТРЯНИЙ ВІЗНИК»

23:05 «ІНКАСАТОР»

НТН

СТБ

ПЕРШИЙ

ICTV

У бійці поранено чоловіка.
Прокинувшись, він запевняє,
що в цей день нічого не пив. Ця
досить дивна пригода виведе
працівників карного розшуку
на велике злочинне угруповання...

Життя Юлії — патологічної невдахи і старої діви — протікає
тихо і розмірено. Але лиш доти,
поки не втручається Женька,
тринадцятирічна племінниця
Юлі, яка вирішила особисто
влаштувати майбутнє тітки...

Розповідь про життя людей напередодні та в перші дні Великої
Вітчизняної війни. Головний герой — вже немолодий відважний
льотчик, закоханий у юну співачку. Це пізнє кохання прикрашає
і навіть рятує його життя.

Тай Хеккет повертається додому
після служби в Іраку. Після довгих пошуків роботи, він йде на
інкасаторську службу, де від
старого друга сім'ї Майка отримує пропозицію — обікрасти свій
же ескорт.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.15 Д/ф «Весняний

05.30 Т/с «Громадянка

наступ»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30, 08.15 Д/ф «Руссотуристо. Вперше за
кордоном»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня
09.35 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
10.05 Книга.ua
10.30, 02.55 Нехай вам
буде кольорово!
11.40, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт
11.50 Т/с «Дiти бiлої богинi»
14.20 Х/ф «Шукай вiтру»
15.40 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Х/ф «Машенька»
17.05 Х/ф «Повiтряний
вiзник»
18.20, 01.20 `Новини
19.00 Останні
попередження
19.20, 21.35 Криве
дзеркало
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 Секрети успiху
02.35 Свiтло
03.55 Мiжнародний дитячий
джазовий фестиваль
«ОКешкiн джаз»
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Хiт-парад

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.20
13.30
15.05
16.00
17.05

20.00
20.30
22.40
02.30
03.15
04.45

начальниця.
Продовження»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося!
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Подробицi
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Т/с «Iлюзiя
полювання»
Д/ф «Людство. Наша
iсторiя»
Слiдство вели...
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»

1+1

ICTV

06.00 Моя хата
06.50
06.55
07.40
08.00
08.05
09.05
10.15
12.05
13.10
14.15
15.20
17.10
19.30
20.15
22.30
23.40
00.50
01.50
02.35
03.30
04.05
04.40

скраю
Служба розшуку
дiтей
ТСН
Економiчнi подiї
Особистий
рахунок
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Х/ф «Трохи не при
собi»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Знiмiть це негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський»
На ножах
Х/ф «Борджiа-2»
Х/ф «Кедр
простромлює
небо»
ТСН
Х/ф «Борджiа-2»
Маша i моделi
Маша i моделi
Х/ф «Кедр
простромлює
небо»

05.00
05.30
06.35
06.45
07.05
07.45
07.50
08.45
09.15

СТБ
Факти

05.20 Чужi помилки. Свята

Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини

06.05
07.50
09.10
10.10
11.15

10.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

13.40

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

14.50 Т/с «Самотнiй
вовк»

15.55
18.00
18.20

16.45 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi
новини

20.05 Т/с «Самотнiй вовк»
21.55 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

23.05 Х/ф «Iнкасатор»
00.50 Несекретнi
файли

01.50 Х/ф «Фотовитримка»
03.20 Т/с «Рубiкон»

НОВИЙ

19.55
20.55
22.00
22.25
23.25
00.25
01.25
02.45

правда
Усе буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Покаранi за роль
Зiркове життя.
У шлюбi зi звiром
Х/ф «Чоловiк для
життя, або На шлюб
не претендую»
Лiки. Iсторiя
всеросiйського
обману
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-4
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Кохання без штампу
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Щовечора об
11»
Нiчний ефiр

05.25 Т/с «Вперед – до
06.15
06.55
07.30
07.40
09.00
11.10
13.30
14.50
15.50
16.50

успiху»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Як сказав Джим»
Репортер
Т/с «Як сказав Джим»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Татусевi дочки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Практикуючого
психотерапевта,
експерта в сімейних відносинах,
кидає дружина.
Одного... з
п’ятьма дочками
на руках. Але це
– тільки початок
веселого життя,
адже з ним залишається теща і

06.05 Х/ф «Вигiдний
контракт»

08.30, 16.45, 19.00, 01.35,
04.35 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
11.50, 02.05 Речовий доказ
12.30 Легенди карного

Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»
Служба розшуку дiтей

06.10 Т/с «Мамо, я кiлера
кохаю»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.20, 21.35
Т/с «Слiд»

розшуку
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Шериф»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк7»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Декстер»
03.00 Агенти впливу
05.05 Уроки тiтоньки Сови
05.40 Правда життя
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с «Бiгти»
11.50, 04.25 Нехай говорять
15.25 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.50 Говорить

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

07.15 Futbol Mundial
07.45, 12.30, 18.45 Топ-

09.00
10.00
11.50
13.50

купа проблем!

19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
01.15
02.10
02.55

УКРАЇНА

НТН

бурундучкирятiвнички»
Т/с «Ранетки»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Т/с «Та, що говорить
з привидами»
Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
Богиня шопiнгу
У ТЕТа пара
Моду народу
Т/с «Крем»
Даєш, молодь!

14.50
17.10
18.00
19.00
20.00
21.00, 22.25
21.25
23.00
00.00
00.50

ТЕТ-Iнтернет
Бiйцiвський клуб
Т/с «Секс i мiсто»
Т/с «Ходячi мерцi-3»
Х/ф «Те, що ти
робиш»

Україна

23.15 Т/с «Глухар.
Продовження»

02.10 Т/с «Успiх-2»
05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
матч

08.00 Чемпiонат Iталiї.

«Сiєна» – «Мiлан»

10.25 ЧУ. «Севастополь» –
«Чорноморець»

12.45 Огляд сезону.

Чемпiонат Iталiї

13.15 Найсмiшнiшi

футбольнi моменти

13.30, 22.55 Лiга чемпiонiв

УЄФА. «Ювентус» –
«Нордшелланд»
15.55 ЧУ. «Металург» (З) –
«Iллiчiвець»
19.10, 22.00, 05.15 Футбол
live
19.55, 03.25 Лiга Європи
УЄФА.
«Чорноморець» –
«Теута»
01.15 ЧУ. «Шахтар» –
«Говерла»
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13:40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»

19:30 «СТОМЛЕНІ СОНЦЕМ-2 ПРЕДСТОЯННЯ»

00:05 «РЕВАНШ»

01:00 «РАЙСЬКИЙ ПРОЕКТ»

ПЕРШИЙ

НТН

ICTV

1+1

Троє молодих людей обирають
на березі моря пустельну місцинку, щоб досхочу накупатися і
відпочити на природі. Але незабаром їхнє усамітнення порушують дві красуні, яким цей берег
сподобався ще торік.

Продовження картини 1994 року. Героям першого фільму
доведеться пройти крізь пекло Великої Вітчизняної війни,
щоб знайти одне одного і
спробувати знову стати щасливими.

Фелікс Дельгадо — охоронець,
який працює на фірму, що займається збройним конвоюванням. Але коли Фелікс з`ясовує,
що опинився в центрі грандіозного пограбування, один постріл
перевертає все його життя.

Фільм про чоловіка, який втратив все те, що любив, і, щоб
повернути назад свою сім'ю,
змушений віч-на-віч зустрітися
з містичними явищами, пройти
незліченну кількість випробувань власної віри.

ПЕРШИЙ
06.00 Православний

ІНТЕР
05.30 Т/с «Громадянка

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Франко-пруська
вiйна»
07.15 Ера бiзнесу
07.25, 08.15 Д/ф «I. Тальков. Я точно знаю, що
повернуся»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня

09.35, 02.05 Вiра. Надiя.
Любов

10.35, 02.55 Нехай вам
буде кольорово!

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

11.45, 18.40, 21.20 Дiловий
свiт
11.55 Т/с «Дiти бiлої богинi»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.05 Дiловий свiт.
Агросектор
15.15 Х/ф «Винищувачi»
16.50 Х/ф «Хлопець iз
нашого мiста»
18.20, 01.20 `Новини
19.00, 01.40 Про головне
19.30 Надвечiр'я
20.30 Криве дзеркало
21.35 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
00.50 Клуб гумору
03.55 Д/ф «Примари
старовинної садиби»
04.30 Доки батьки сплять
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Хiт-парад

11.20
12.00
12.20
13.30
15.05
16.00
17.05

20.00
20.30

22.30
02.20

начальниця.
Продовження»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося!
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Подробицi
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»
Т/с «Мережева
загроза»
Т/с «Громадянка
начальниця.
Продовження»

1+1
06.00
06.55
07.40
08.00

08.05
09.05
10.15

12.15
13.20
14.25
15.30
17.15

19.30
20.15
22.05

01.00
02.40
03.25
05.00

На ножах
ТСН
Економiчнi подiї
Особистий
рахунок
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Х/ф «Трохи не при
собi»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Знiмiть це
негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Вечiрнiй Київ-2013
Х/ф «Людина
епохи
Вiдродження»
Х/ф «Райський
проект»
ТСН
Х/ф «Танцюють
усi»
Ремонт +

ICTV
04.50 Служба розшуку

СТБ
05.55 Чужi помилки.

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»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Самотнiй
вовк»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в
Українi
Х/ф «Реванш»
Х/ф «Iнкасатор»
Т/с «Рубiкон»

05.00
05.30
06.30
06.40
07.05
07.35
07.40
08.45
09.15
10.10
12.45
13.00
14.40
16.35
18.45
19.20
20.05
21.55
23.05
00.05
02.00
03.25

НОВИЙ
05.15 Служба розшуку

Згадати все

05.25 Т/с «Вперед – до

чоловiком...»

успiху»

08.15 Неймовiрна правда

06.15 Т/с «Свiтлофор»

про зiрок

Історія про трьох
друзів дитинства.
Їм трохи за 30.
Вони чоловіки в
розквіті сил.
Один одружений,
інший зайнятий,
третій вільний, як
вітер. Герої абсолютно не схожі,
але їх об’єднують дружба і щира
любов до жінок.

09.55 Х/ф «Черговий
янгол-2»

Євгенія – талановитий хірург престижної московської клініки
– після електричного удару і перенесеної внаслідок нього клінічної смерті отримує дивні здібності. Тепер вона
може спілкуватися з душами померлих.

18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

22.00
22.25
23.25
00.25
02.35
03.55

06.55 Т/с «Як сказав
Джим»

07.30 Репортер
07.40 Т/с «Як сказав
Джим»

09.00 Т/с «Щасливi
разом»

19.55 Моя правда.
20.55

контракт»

дiтей

06.40 Х/ф «Будьте моїм

М. Свєтiн. Смiх крiзь
сльози
Моя правда.
В. Демчог.Щоденник
забутої дитини
Вiкна-Новини
Зiркове життя. Дiти,
знищенi талантом
Зiркове життя.
Заклятi подруги
Х/ф «Чоловiк для
життя, або На шлюб
не претендую»
Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»
Нiчний ефiр

11.10 Т/с «Татусевi
13.30
14.50
15.50
16.50
19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
01.20
02.10
02.55

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Мамо, я кiлера

НТН
06.05 Х/ф «Вигiдний

дочки»
М/с «Аладдiн»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi
дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi
дочки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»
Зона ночi

08.30, 16.45, 19.00, 04.05
Свiдок
Кримiнальнi справи
До суду
Речовий доказ
Легенди карного
розшуку
13.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Шериф-2»
19.30, 01.10 Х/ф «Стомленi
сонцем-2.
Предстояння»
23.15 Х/ф «07-й змiнює
курс»
04.35 Агенти впливу
05.20 Уроки тiтоньки Сови

09.00
10.00
11.50
12.30

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 Богиня шопiнгу
17.10 Досвiдос
17.35 Вiталька
17.50 4 весiлля
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.25
ТЕТ-Iнтернет
21.25 Бiйцiвський
клуб
23.00 Т/с «Секс i мiсто»
00.00 Х/ф «Джиперс
криперс 2»
01.50 Х/ф «9,5- побачень»

кохаю»

07.00, 17.00, 19.00, 03.20
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 12.50, 17.20, 21.00
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Бiгти»
11.50, 05.05 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-4»
06.00 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Сосьєдад»
10.25, 23.55 Лiга Європи
УЄФА.
«Чорноморець» –
«Теута»
12.30, 23.15 Futbol Mundial
13.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Еспаньол»
15.10 Пляжний футбол.
Нiдерланди – Польща
16.45 Топ-матч
17.00, 20.00, 22.45 Футбол
live
17.55, 02.10 ЧУ. Перша лiга.
«Нива» (Т) –
«Миколаїв»
20.40 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Днiпро»
05.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
05.10 Новини
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07:15 «ДІТИ ШПИГУНІВ-3»

12:25 «ДІЛОВА ЖІНКА»

13:30 «07-Й ЗМІНЮЄ КУРС»

16:35 «ГРОМОБІЙ»

ICTV

1+1

НТН

ICTV

Шпигуни стають старшими, але
й вороги — сильнішими й витонченішими! Тепер їм доведеться
вступити в сутичку зі злим генієм
і майстром тривимірних онлайнових ігор! Агенти Кортез вирушають на виконання завдання.

Нью-йоркська друкарка мріє
зробити кар'єру. Вона отримує
шанс, заміщаючи свою начальницю, яка так вдало зламала ногу.
За короткий час жінка встигає
витіснити попередницю і з робочого місця, і з серця її коханця.

Російські фахівці створили пристрій, який робить літаки невидимими для радарів.
Екіпаж Ту-160 бере участь у навчаннях. Але якась терористична
група розробляє операцію з
викрадення літака.

Альфред Танг працює механікомекспертом. Випадок зводить його
з іншим спеціалістом з автомобілів — злочинцем на прізвисько
Кугар. Щоб змусити Танга грати
за своїми правилами, лиходій
викрадає його юну сестру...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20, 23.10 Д/ф «Г. Хаза-

05.40 Т/с «Мережева

нов. П'ять граней
успiху»
07.55 Присвяти себе
футболу!
08.15 Олiмпiйський виклик
08.25 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.25 Православний вiсник
10.00, 02.55 Хто в домi
хазяїн?
10.25 Х/ф «Молода
гвардiя»
13.25, 05.10 Театральнi
сезони. Пам'ятi
Б. Ступки
14.25 В гостях у Д. Гордона
15.35 Золотий гусак
16.05 Криве дзеркало
18.30 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у
воду
19.40 Концерт «Мелодiя
двох сердець»
20.40 Слово регiонам
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 04.20 Служба
розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Без цензури
21.50 Кабмiн: подiя тижня
22.05 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
00.40 Д/ф «М. Поплавський: приречений на
любов»
01.40 Нацiональна
двадцятка
03.15 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
03.35 Книга.ua
03.55 Доки батьки сплять
04.25 Хiт-парад

09.30
10.00
11.00
13.00
13.55
17.55
20.00
20.30
22.35
02.30

загроза»
Все для мами
Лiтня кухня
Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
Т/с «Сiмейний
детектив»
Х/ф «Понаїхали тут»
Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
Подробицi
Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
Т/с «Смертельний
танець»
Х/ф «Понаїхали тут»
Тетяна – безжалісна і владна
жінка. Багато років тому вона
приїхала з провінційного містечка до Москви
і всього досягла
сама завдяки залізній хватці та
стервозному характеру. Сім’ї і дітей у жінки немає...

1+1

06.00
07.15
08.00
09.00
10.00
10.05
11.20
12.25
14.55
16.30
18.30
19.30
20.00
21.45
01.45

ICTV
Х/ф «Танцюють усi»
ТСН
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Енгрi бердс»
Х/ф «Горбань з НотрДаму-2»
Свiт навиворiт-2. Iндiя
Х/ф «Дiлова жiнка»
Шiсть кадрiв
Вечiрнiй Київ-2013
Розсмiши комiка-3
ТСН
Операцiя краса-2
Х/ф «Сiсi. Прекрасна
iмператриця»
Х/ф «Кульова
блискавка»
Четвертий фільм
про Джеймса
Бонда. І знову сутичка агента 007
з організацією
«Спектр». Цього
разу лиходії, якими керує зловісний Ларго, вкрали кілька ядерних
бомб і погрожують скинути їх на
місто Майамі, якщо їм не заплатять викуп.

03.50 Х/ф «Райський
проект»

05.10
05.40
06.45
07.15
08.50
10.00
10.40
11.35
12.05
12.45
13.55
14.55
16.35
18.45
19.10
19.55
22.05

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Дiти
шпигунiв-3»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Розiграш
Замоченi
Веселi iсторiї
Х/ф «Полiцейська
академiя-7. Мiсiя у
Москвi»
Х/ф «Громобiй»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Х/ф «Клiтка»
Х/ф «Клiтка-2»

Майя – перша
жертва маніякавбивці Куспа,
який славиться
тим, що приводить своїх жертв
на грань смерті, а
потім повертає їх
до життя. Вибравшись з коми,
Майя розуміє,
що отримала
здатність проникати в думки
вбивці...

23.50 Х/ф «Судний день»
01.55 Х/ф «Реванш»
03.25 Х/ф «Цiна успiху»

НОВИЙ

05.05 Нашi улюбленi
06.10
07.40
08.40
09.50
11.50
13.50
14.55
15.55
16.55
18.00
22.25

05.00 Х/ф «Нескiнченна
iсторiя»

мультфiльми
Х/ф «Самотнiм
надається
гуртожиток»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Х/ф «Не може бути!»
Х/ф «Спортлото-82»
Зiркове життя. Дiти,
знищенi талантом
Зiркове життя.
Заклятi подруги
Моя правда. М. Свєтiн. Смiх крiзь сльози
Моя правда. В. Демчог. Щоденник
забутої дитини
Х/ф «Розумниця,
красуня»
Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
Жив-був розлучений бізнесмен,
і була в нього маленька донька. І
ось одного разу в
офісі Олександра
з’являється молода особа на
ім’я Даша. Вона
прийшла в надії
отримати місце
секретаря, але їй
запропонували
стати гувернанткою...

01.10 Х/ф «Самотнiм
надається
гуртожиток»
02.40 Х/ф «Не може бути!»
04.15 Нiчний ефiр

Белфаст – далеко не курортне
місце. Там, знаєте, іноді й стріляють. На цьому тлі
дружба, а тим
більше спільні
справи між католиком і протестантом здаються незбагненними. Але Колм і
Джордж примудрилися організувати спільний
бізнес із продажу
перук у рідному
місті. Почесні жителі Белфаста
шоковані й не
можуть визначитися, чи вважати
героїв зрадниками, чи просто ідіотами. «Перукові
питання» повільно, але вірно переростають рамки курйозу, набуваючи неабиякого політичного
значення, породжуючи одну абсурдно-комічну
ситуацію за іншою...

06.25
08.05
10.00
12.20
22.00
23.50

Аферисти
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Хто зверху?
Хто зверху?-2
Х/ф «Лотерейний
квиток»
01.55 Т/с «Дружна сiмейка»
03.30 Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.15 Х/ф «Особиста
зброя»
07.45 Т/с «Авантюристка»
11.30, 02.45 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «07-й змiнює
курс»
15.15 Т/с «Крутi повороти»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-2»
23.00 Парк автомобiльного
перiоду
23.30 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
01.15 Т/с «Закон i порядок»
03.40 Агенти впливу
04.55 Уроки тiтоньки Сови
05.20 Правда життя

ТЕТ

06.00
07.10
08.00
08.35
09.00
09.40
10.40
11.00
13.00
15.45
17.00
19.00
21.10
22.00
23.00
01.00
02.20

Єралаш
Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Лiло i Стiч»
М/с «Смiшарики. Пiнкод»
Х/ф «Привид за
роботою»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Королева балу-3
Х/ф «Д.О.А.»
Х/ф «Мисливцi на
привидів»
Вiталька
ТЕТ-Iнтернет
Т/с «Ходячi мерцi-3»
Х/ф «Дiти кукурудзи4. Жнива»
До свiтанку

06.10, 07.10, 04.50 Т/с
«Бiгль»

07.00, 19.00, 03.00 Подiї
07.50, 09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок. Рання
слава

11.00 Т/с «Моя друга
половинка»

15.00, 19.20 Т/с «Варенька.
I в горi, i в радостi»

21.15 Х/ф «Справжнє
кохання»

23.15 Церемонiя
нагородження
переможцiв
Одеського
кiнофестивалю
00.15, 03.20 Т/с «Мамо, я
кiлера кохаю»
ФУТБОЛ

08.00, 15.55 ЧУ.
«Iллiчiвець» –
«Днiпро»
11.40, 00.00 Топ-матч
12.10 Пляжний футбол.
Естонiя – Норвегiя
13.25 Пляжний футбол.
Iталiя – Польща
14.45 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
18.00, 21.00, 23.30 Футбол
live
18.55 ЧУ. «Говерла» –
«Динамо»
19.50 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
21.25 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Карпати»
00.25 LIVE. Чемпiонат
Бразилiї
02.40 ЧУ. «Говерла» –
«Динамо»
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18:00 «ПОМСТА ПУХНАСТИХ»

20:55 «ЕПІДЕМІЯ СТРАХУ»

01:00 «ОЙ, МАМОЧКИ»

01:15 «КОНФЕТТІ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

УКРАЇНА

1+1

Самовпевнений забудовник
збирається порушити спокій у
глушині Орегона шумом екскаваторів, але з`ясовує, що протестувати проти будівельних
планів можуть не тільки екологи,
а й самі тварини.

Міжнародна організація лікарів, спільно з Центром з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів, усіма
силами намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу.

Дія відбувається в одному з пологових будинків провінційного
міста, де працює лікар від Бога,
по-житейськи мудра Маргарита
Андріївна. І кілька днів, проведених
у пологовому будинку, повністю
змінюють життя кожної героїні...

Імпровізована комедія, яка розповідає про те, як три пари
змагаються в конкурсі « Найоригінальніше весілля року» журналу «Конфетті». Адже, погодьтеся,
багато хто піде на все заради
гарного заохочення.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35 Смiх з доставкою

ІНТЕР
05.30 Т/с «Смертельний

додому
07.05 Панянка i кулiнар
07.35, 23.55 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
09.55, 02.00 Околиця
10.35 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
11.00 Крок до зiрок
12.00 Маю честь запросити
13.00, 02.25 Як ваше
здоров'я?
13.50, 03.15 Ближче до
народу
14.50 Рояль у кущах
15.20 Золотий гусак
15.45 Караоке для дорослих
16.30 Не вiр худому кухарю
16.55 В гостях у Д. Гордона
17.50 Дiловий свiт. Тиждень
18.30 ЧС з водних видiв
спорту. Стрибки у
воду
18.55 ЧУ. «Севастополь»
(Севастополь) –
«Шахтар» (Донецьк)
20.50 Головний аргумент
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.45 Свiтовий рекорд
української пiснi
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
03.45 Школа юного
суперагента
04.00 Доки батьки сплять
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 Хiт-парад
05.05 Надвечiр'я

танець»

блискавка»

09.25 Школа доктора

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Комаровського

10.00 Орел i решка
11.00 Шалене весiлля
12.00 Т/с «Сiмейний
детектив»

13.50 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»

17.55 Т/с «Мама буде
проти»
20.00 Подробицi
20.25 Т/с «Мама буде
проти»
22.30 Т/с «Мiй ласкавий i
нiжний мент»
У далекому тайговому заповіднику працює молода жінка на ім’я
Людмила. Самотньо тягне вона нелегку чоловічу справу, займаючи пост заступника директора з науки. Колись цю посаду
обіймав її батько.
Тепер вести боротьбу з браконьєрами доводиться Люді.

1+1
06.00 Х/ф «Кульова

10.00
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
02.50

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 «Пощастить у
коханнi»
ТСН
Х/ф «Пощастить у
коханнi»
Свiтське життя
Багатi теж плачуть
Х/ф «Конфеттi»
Х/ф «Сiсi. Прекрасна
iмператриця»

Вирушаючи до
палацу разом з
сестрою Хеленою, яку готували
як дружину імператора Австрії
Франца-Йосипа,
юна принцеса
Єлизавета і уявити не могла, що
саме вона підкорить серце правителя, ставши
імператрицею Сісі.

02.00 Подробицi
02.25 Д/ф «Людство. Наша
iсторiя»

03.05 Т/с «Сiмейний
детектив»

ICTV
05.55 Факти
06.20 Свiтанок
07.20 Квартирне питання
08.25 Анекдоти по-

СТБ
05.35 Нашi улюбленi

НОВИЙ
05.20 Х/ф «Там, де живуть

мультфiльми

08.45
09.25
09.50
10.30
11.00
11.30
12.25
14.15
16.35

08.10
09.35
10.35

чудовиська»
Аферисти
Церква Христова
Уральськi пельменi
Хто зверху?-2
Педан-Притула-Шоу
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Бунтарка»

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Розiграш
Легкi грошi
Козирне життя
Максимум в Українi
Навчiть нас жити!
Х/ф «Громобiй»
Х/ф «Клiтка»

06.40 Х/ф «Бiле сонце

15.00
19.00
20.00

Психотерапевт
Кетрін володіє
унікальною методикою проникнення в підсвідомість пацієнтів,
які знаходяться в
комі. Кетрін доведеться вивести
на чисту воду маніяка-психопата,
який кидає своїх
жертв у скляну
клітку...

Сімнадцятирічна
Еля Найдьонова
– кругла сирота.
Почувши по телевізору про набір у
телепроект «Зоряні війни», переможець якого отримує шанс стати зіркою естради, Еля першим
же автобусом вирушає підкорю-

18.45 Факти тижня
19.30 Замоченi
20.55 Х/ф «Епiдемiя
23.05
01.15
02.05
03.30

пустелi»
Їмо вдома
Караоке на Майданi
Х/ф «Розумниця,
красуня»
Мiстичнi iсторiї-4 з
П. Костiциним
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Нерозумна
зiрка»

вати столицю.

страху»
Х/ф «Судний день»
Т/с «Таксi»
Х/ф «Клiтка-2»
Х/ф «Дiти
шпигунiв-3»

22.00 Х/ф «Дочка»
00.00 Х/ф «Спортлото-82»
01.55 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»

03.15 Нiчний ефiр

06.50
07.45
08.00
09.35
11.30
13.30
16.00

НТН
06.10 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»

07.45 Т/с «Авантюристка»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 03.45 Агенти впливу
12.55 Х/ф «Поводир»
14.55 Т/с «Таємницi
19.00
23.00

Хейлі – справжня
бунтарка. Вона
дружить з хуліганами, не вчить
уроків, лається з
батьками. Їй навіть загрожує колонія для неповнолітніх. Єдине,
чим Хейлі хоче
займатися, – це
гімнастика.

18.00 Х/ф «Помста
пухнастих»

19.50 Х/ф «Останнiй
бойскаут»

22.00 Х/ф «Король вечiрок»
00.00 Х/ф «Загублене
майбутні»

01.50 Х/ф «Маппети з
космосу»

03.10 Зона ночi

00.50
02.30
05.15
05.35
ТЕТ
08.35
09.00
09.40
11.00

слiдства-2»
Т/с «Знахар»
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Х/ф «600 кг золота»
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

Байдикiвка
Мультик з Лунтiком
М/с «Лiло i Стiч»
М/ф «Сердитi
пташки»
11.20 Х/ф «Iгор»
12.45 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
14.35 БарДак-3
15.35 Х/ф «Мисливцi за
привидами»
17.45, 20.15 4 весiлля
19.00 Королева балу-3
21.40 Вiталька
22.30 ТЕТ-Iнтернет
23.00 Т/с «Ходячi мерцi-3»
01.00 Х/ф «Дiти кукурудзи5. Поля страху»
02.20 До свiтанку

УКРАЇНА
06.15, 06.00 Срiбний
апельсин

06.45, 19.00, 03.25 Подiї
07.10 Х/ф «Справжнє
кохання»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв.
Службовий роман

11.00 Т/с «Подружжя»
15.00, 19.20 Т/с «Варенька.
I в горi, i в радостi»

21.00, 22.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Ой, мамочки»
02.40, 03.45 Т/с
«Охоронець-4»

ФУТБОЛ
08.00 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Карпати»
10.25 Д/с «Невигаданi iсторiї
футболу»
10.55 ЧУ. «Говерла» –
«Динамо»
13.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.25 Пляжний футбол.
Польща – Бiлорусь
14.40 Пляжний футбол.
Нiдерланди – Iталiя
16.25 Топ-матч
18.00, 21.00, 23.30 Футбол
live
18.55, 00.00 ЧУ.
«Севастополь» –
«Шахтар»
19.50 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
21.25 ЧУ. «Чорноморець» –
«Ворскла»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 26, 12 липня 2013 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Áàæàþ÷³ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìàþòü íàä³ñëàòè äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» êîëüîðîâ³ õóäîæí³ ôîòî ó ñòèë³ «ì³ë³òàð³» â åëåêòðîííîìó àáî äðóêîâàíîìó âèãëÿä³ ðîçì³ðîì â³ä 10х15 äî 30х40 ñì. Ðàçîì ³ç ôîòî ìàº
áóòè íàäàíà êîðîòêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîíêóðñàíòêó (â³ê, îñâ³òà, â³éñüêîâå çâàííÿ, ïîñàäà, âèñëóãà ðîê³â íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³, ñ³ìåéíèé ñòàí, óïîäîáàííÿ), à òàêîæ ïîøòîâà àäðåñà òà êîíòàêòíèé òåëåôîí ó÷àñíèö³. Ôîòî êîíêóðñàíòîê
ïðîõîäèòèìóòü ïîïåðåäí³é â³äá³ð æóð³ êîíêóðñó. Íàéêðàù³ ç íèõ áóäóòü íàäðóêîâàí³ íà øïàëüòàõ ãàçåò «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè», «Íàðîäíà àðì³ÿ» òà «²ìåíåì çàêîíó», à òàêîæ ðîçì³ùóâàòèìóòüñÿ íà ñàéòàõ âèäàíü ³ â³äîìñòâ. Çà ï³äñóìêàìè êîæíîãî ì³ñÿöÿ îáèðàòèìåòüñÿ ó÷àñíèöÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè. Ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ êîíêóðñó ä³â÷àòà çìàãàòèìóòüñÿ ó ñòð³ëüá³ ç ï³ñòîëåòà, âîä³íí³ àâòîìîá³ëÿ òà ïëàâàíí³. Îãîëîøåííÿ òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæíèöü êîíêóðñó
â³äáóäåòüñÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2013 ðîêó. Ôîòî íàäñèëàéòå çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. ßëòèíñüêà, 11, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè». Åëåêòðîíí³ àäðåñè: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Марія ПИЛИПЮК (м. Львів), старший сержант, медична
сестра відділення щелепно-лицьової хірургії Військовомедичного центру Західного регіону. Захоплюється
плаванням, квітникарством, вишиванням, любить піші
прогулянки.

Оксана ПЛУЖНІЧЕНКО (м. Севастополь), старший матрос,
телефоніст окремого полку зв’язку.
Любить подорожувати.
(Виправлена інформація щодо конкурсантки)

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Персонал ВПС «Рава-Руська» вітає
начальника відділу прикордонної
служби майора КАРАПОЗЮКА
Олекандра Сергійовича з Днем
народження!
Усім колективом вітаєм!
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай радість приносить
кожна година,
Спокійною буде життєва стежина
Достатку, поваги, любові,
Ви гідний щасливої долі!
Здоров’я міцного на довгі роки
Бажаємо Вам ми усі залюбки
Хай доля дарує щастя довіку
Достатку і миру у домі без ліку!
Персонал ВПС «Пархоменкове»
вітає своїх колег, народжених у
липні: сержанта ШПАКОВА Євгенія
Павловича, старших сержантів
ПОЛІЩУКА Павла Леонідовича,
НОВОСАДА Володимира
Антоновича та старшину ШИШКА
Дмитра Никодимовича!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя та
родинного затишку!
Керівництво відділу прикордонної
служби «Селятин» Чернівецького
прикордонного загону щиро вітає
з Днем народження персонал,
народжений у липні: майора
ОСАДЧУКА Юрія Степановича,
прапорщика МАРШАВКУ Віталія
Миколайовича, старшого сержанта
ЛУКАНА Андрія Васильовича,
сержанта ТКАЧУКА Павла
Петровича, старшого сержанта
ДАНИЛЮК Людмилу Миколаївну,
сержанта ФЕДОРЧАКА Івана
Миколайовича, сержанта
ГУЛЕЯ Павла Володимировича,
працівників ДРОНЯК Оксану

МИТЬ РОЗРЯДКИ

Олексіївну, ПЕРДЕЯ Іллю
Івановича, ПИВОВАР Ларису
Михайлівну, ЦЬОХА Володимира
Михайловича! Бажаємо Вам
міцного здоров’я, щастя, успіхів
і здобутків у всіх починаннях,
сімейного благополуччя, успіхів у
службі та всього найкращого в житті.
Персонал ВПС «Рава-Руська»
вітає колег, народжених у липні:
старшину ЛЕОНЕНКО Аллу
Олексіївну, старшину МУДРИКА
Олександра Володимировича,
молодшого сержанта СОРОКУН
Галину Юріївну, старшого
прапорщика КОШЕЛЯ Івана
Вікторовича, старшого сержанта
СОЛТИС Мирославу Миколаївну,
сержанта КОПІЙЧАКА Олега
Михайловича, молодшого
сержанта БУТРИМ Зоряну
Мар’янівну, молодшого
сержанта ТИХОНОВИЧА Юрія
Любомировича, прапорщика
БІЛІЗНІЧЕНКА Ігоря Сергійовича,
старшого солдата ДАНЬКЕВИЧ
Надію Романівну, працівника
ТИХОНОВИЧ Любов Трохимівну,
старшого прапорщика ВДОВІНА
Володимира Миколайовича,
старшину ВЛАСЕНКО Мирославу
Володимирівну, старшину
ВІЙТОВИЧА Петра Михайловича,
старшого сержанта БІЛЯКА Івана
Івановича, лейтенанта АНТАЛА
Антона Васильовича, старшину
СКОРОХОДОВА Володимира
Григоровича, старших
прапорщиків ЖОЛОБКА Романа
Романовича та САЛОГУБА Івана
Миколайовича!
Бажаємо здоров’я, життєвої наснаги
та благополуччя!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Наталія МАЦЮК, старший сержант, молодший інспектор
прикордонної служби ВПС «Порубне» Чернівецького
прикордонного загону. Улюблена справа: вишивання,
читання книг.

ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Головний
редактор
ÎËÅÃ ÁÎÉÊÎ
Олег БОЙКО
Чергова
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ПРО ПРИСВОЄННЯ
ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 01 липня 2013 року 399-ос
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору ПАПУШІ Вадиму Костянтиновичу
від 02 липня 2013 року №402-ос
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору ДІДЕНКУ Олександру Васильовичу
від 06 липня 2013 року №411-ос
по Спортивному комітету ДПСУ
майор
капітану СЕРДЮКУ Олександру Олексійовичу
від 08 липня 2013 року №424-ос
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору ЗІНЧИНУ Юрію Ігоровичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору БАЛАБУСІ Сергію Івановичу
Управління кадрів АДПСУ

* * *
Вчора тато з сином на
двох випили три літри горілки, у відповідь на це
мама з дочкою випили два
літри компоту. Дід обурений! В хаті ані випити, ані
запити.
* * *
– Як живеш?
– Нічого так. Коли погано себе почуваю, забирає “Швидка”, коли добре
– міліція.
* * *
– Можна у Вас диск
купити?
– Який?
– Зараз згадаю... Стій
і рви. Ні, якось... Лежи і
рви... Як же він? Зараз синові подзвоню! Синку, як
диск називається?
– CD-RW!
* * *
– Алло! Васю можна?
– Він спить.
– Якщо прокинеться,
скажіть, що Вова дзвонив.
– Не зрозуміла, що
значить “якщо...”?
* * *
Знову почалися криваві війни між тими, кому
душно і тими, кому дує.
* * *
П'яний лісник, відмахуючись від комарів, вирубав 3 гектари лісу.

* * *
– Я тещу вожу на дачу
із задоволенням. Вона мені
гроші за бензин повертає.
– І довго буде це «із задоволенням» тривати?
– Поки вона буде вірити, що мої “Æигулі”
жеруть 50 літрів на 100 км.
* * *
Абітурієнтка
приходить здавати вступні іспити в престижний виш.
Голова
приймальної
комісії її запитує:
– Дівчино, з яких міркувань ви вибрали наш
навчальний заклад?
– Тату, годі прикалуватись!
* * *
Чоловік ударив по столі:
– Хто в домі хазяїн?
Дружина:
– Ну я, і що?
– Нічого, просто так
запитав.
* * *
Ви лише подумайте
скільки всього цікавого
відбудеться коли рак на
горі нарешті свисне!
* * *
– Алло, МНС?
– Так.
– Допоможіть мені вилізти!
– А ви де?
– Вконтакті...
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