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Від якісної підготовки –
до ефективної служби

«Чорні» схеми на колесах

4

Під час Євро-2012 іноземних гостей на
українському кордоні зустрічали високопрофесійні,
ввічливі та освічені правоохоронці. Та чи уявляє хоч
хтось, який шлях професійного зростання для
такого результату потрібно пройти вітчизняному
правоохоронцю. Проте ще важче даний
процес правильно
організувати. Про основні
аспекти якісного відбору,
належної підготовки
та створення всіх умов
служби для персоналу
прикордонного відомства
«ПУ» спілкувався із
заступником директора
Департаменту персоналу
АДПСУ генерал-майором
Володимиром КОХАНОМ.

стор.

Лише з початку нинішнього року в пунктах пропуску
Сумського загону затримано понад 30 автомобілів, які
незаконно переміщувалися через кордон. Загальна
сума автоконфіскату склала майже 9 мільйонів гривень.
Значна частина затримань стала результатом роботи
підрозділів аналізу та оцінки ризиків, а також плідної
співпраці оперативно-розшукового відділу Сумського
загону зі співробітниками ДАІ та митниці.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Заслужена подяка держави

Цьогорічні урочистості до Дня Незалежності України
в Держприкордонслужбі проводилися у два етапи
– напередодні свята із урочистим виступом Голови
відомства, врученням урядових нагород кращим вартовим
українських кордонів та яскравим концертом Академічного
ансамблю пісні й танцю, і вже 28 серпня, коли в актовій залі
Адміністрації ДПСУ генерал армії України Микола ЛИТВИН
вітав тих, на чиї плечі лягли генеральські зірки, вручав
державні нагороди і відзнаки Верховної Ради України.

У своїх святкових промовах очільник Служби наголошував на тому, що нагородження тих,
хто має великі заслуги у справі охорони кордону
стало вже доброю традицією напередодні головного свята суверенної України. Також Микола
ЛИТВИН зазначив, що із кожною річницею своєї
Незалежності Україна стає дедалі міцнішою. І багато з тих, хто став до вітчизняного офіцерського
строю протягом двох останніх десятиліть, вже досягли полковничих та навіть генеральських зірок.

На майбутнє ж Микола Михайлович запевнив
присутніх, що керівництво Служби докладатиме максимум зусиль для підвищення соціальної
складової та престижу нелегкої прикордонної
служби.
Тож попереду велика й напружена праця на користь нашої держави, яка щиро шанує своїх надійних захисників.
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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Державний кордон України перетнуло

3 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

72

особи

9

з них
незаконні мігранти

Вилучено

14 од.

зброї

>

131 од.

боєприпасів

Затримано

1,5

на
млн. грн.
контрабандних товарів

2

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 32, 31 серпня 2012 року
ОФІЦІЙНО

НОВИНИ

n Добра вість
корабелам
і шахтарям

Вугільна та суднобудівна
галузі України отримають
«друге дихання». Про це на
засіданні Уряду заявив Прем’єрміністр Микола АЗАРОВ.
Прем’єр-міністр наголосив
на необхідності будувати нові
шахти. Як результат продуманої
політики енергоефективності
та покращення енергетичної
незалежності країни Глава Уряду
навів такі цифри: з початку року
Україна скоротила споживання
газу майже на 3 млрд куб. м. та
імпортувала його майже на
12 млрд куб. м. менше.

Суднобудування Микола
АЗАРОВ назвав вузловою для
розвитку транзитного потенціалу
України. Він підкреслив,
що державі, яка збирається
експортувати понад 20 мільйонів
тонн зерна в рік, мільйони тонн
міндобрив, отримувати до 10
млрд. кубометрів скрапленого
газу потрібен власний великий
флот – морський і річковий,
а також глибоководні порти з
найкращими умовами перевалки
вантажів.
Влас.інф.

n Доступне житло
в найбільші міста

Перші будинки за програмою
«Доступне житло» введуть в
експлуатацію уже восени 2013
року – у шести найбільших містах
України. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр України Борис
КОЛЕСНІКОВ. «Мова йде як
мінімум про Київ, Харків, Одесу,
Донецьк, Дніпропетровськ, Львів
– найбільші міста нашої країни»,
– сказав він. Передбачається, що
доступне житло продаватиметься
під 3–5 % річних: 3% – до 60 кв. м
, 5% – більша площа.

За словами Віце-прем’єрміністра, для кожного українця
квартири економ-класу будуть
доступними. Тобто процедура
дуже проста: громадянин,
обравши квартиру, подає
необхідний пакет документів
до банку, сплачує від 10 до 30
відсотків (початковий внесок)
вартості житла та відразу отримує
ключі.
www.mtu.gov.ua

ВИТЯГ З УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 501/2012

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 512/2012
Про присвоєння військових звань
1. Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта:
генерал-майору РУДИКУ Ярославу Романовичу
– директору Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Державної прикордонної служби України;
генерал-майору ХОРТЮКУ Анатолію Володимировичу – начальнику Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби
України.
2. Присвоїти військове звання генерал-майора:
полковнику КОШЕВЕНКУ Віталію Васильовичу
– начальнику управління зв'язку та інформатизації
– начальнику зв'язку Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної
служби України;
полковнику МЕДВЕДЧУКУ Олегу Івановичу –
першому заступнику начальника регіонального управління – начальнику штабу Північного регіонального
управління Державної прикордонної служби України;
полковнику ПАСТЕРНАКУ Ігорю Миколайовичу
– заступнику начальника Південного регіонального
управління з матеріального забезпечення Державної
прикордонної служби України;
полковнику ШАБЛІЮ Миколі Івановичу – заступнику начальника Північного регіонального
управління з персоналу Державної прикордонної
служби України;
полковнику ШАРКУ Геннадію Олександровичу – заступнику начальника Західного регіонального
управління з оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України.

Про відзначення державними нагородами України
За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, зміцнення економічної безпеки держави, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди 21-ї
річниці незалежності України постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БІНЬКОВСЬКОГО Олександра Анатолійовича – генерал-майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЗАРИЦЬКОГО Анатолія Михайловича – генерал-майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ІЛЬЧУКА Вадима Олександровича – підполковника
КАНІЩЕВА Сергія Петровича – генерал-майора
МИШАКОВСЬКОГО Віктора Юрійовича – генерал-лейтенанта
ТКАЧУКА Ігоря Васильовича – капітана 1 рангу
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
КОНЧЕНКО Аллу Григорівну – молодшого лейтенанта
КУЗІНА Петра Миколайовича – капітана 3 рангу
ЦЯЦКУНА Дениса Петровича – підполковника
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІ ступеня
ЖУРАВЛЯ Ігоря Михайловича – майора
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
СИВОПЛЯСА Миколу Миколайовича – капітана
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ОЛІЙНИКА Костянтина Олександровича – сержанта
САКЛАКОВА Михайла В’ячеславовича – старшого сержанта
ЯСТРЕБА Олександра Петровича – капітана

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
24 серпня 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
24 серпня 2012 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Верховної Ради України
№ 3632

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 57
засідання Кабінету Міністрів
України

За вагомий особистий внесок у справу забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності Вітчизни, зразкове виконання службових
обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 21-ї річниці проголошення
незалежності України Голова Верховної Ради України розпорядився нагородити військовослужбовців та ветеранів Державної прикордонної служби
України:

За вагомий особистий внесок у забезпечення захисту державного суверенітету і територіальної цілісності
України:

Почесною грамотою:
ТРЕГУБОВА Бориса Дмитровича, помічника Голови Державної прикордонної служби України;
полковника юстиції КОЦЬОМИКА Михайла Олександровича, помічника начальника регіонального управління – начальника сектору правового забезпечення Західного регіонального управління;
Грамотою:
полковника БУРДУ Олега Вікторовича, заступника начальника штабу
– начальника відділу прикордонного контролю та реєстрації штабу Східного регіонального управління;
полковника ШЕВЧЕНКА Валерія Павловича, заступника начальника
штабу з прикордонної служби – начальника відділу прикордонної служби
штабу Азово-Чорноморського регіонального управління;
Цінним подарунком:
полковника БУКОЄМСЬКОГО Сергія Леонідовича, старшого офіцера відділу організаційно-планової роботи та технічного співробітництва
Інженерно-технічного департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України;
підполковника НЕСТЕРЕНКА Валентина Валерійовича, старшого
офіцера інформаційно-аналітичного відділу штабу Східного регіонального
управління;
підполковника КУЛІША Валентина Васильовича, заступника начальника оперативно-розшукового відділу Сімферопольського прикордонного
загону Азово-Чорноморського регіонального управління;
підполковника ВАВРИНЮКА Валерія Павловича, начальника Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління;
підполковника КУШНЕРА Ігоря Михайловича, заступника начальника загону – начальника інженерно-технічного відділу Чернігівського прикордонного загону Північного регіонального управління;
майора у відставці САЛКА Антона Олексійовича, ветерана Державної
прикордонної служби України.
14 серпня 2012 року

Нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України:
генерал-майора РОМАНА Валерія Івановича, помічника Голови Державної прикордонної служби
України;
полковника ФЕДОРЧЕНКА Андрія Віталійовича, заступника начальника управління інженерного
та технічного забезпечення Інженерно-технічного
департаменту Адміністрації Державної прикордонної
служби України;
підполковника БУРДЕЙНОГО Ігоря Миколайовича, першого заступника начальника загону – начальника штабу Харківського прикордонного загону
Східного регіонального управління;
підполковника РОСІНСЬКОГО Олександра Миколайовича, старшого офіцера оперативно-розшукового
відділу Південного регіонального управління;
Оголосити подяку Прем'єр-міністра України:
полковнику ЯКОБЧУКУ Юрію Миколайовичу,
начальнику сектору по роботі з персоналом Північного регіонального управління;
майору ГОНЦАРОВУ Андрію Вікторовичу, заступнику начальника прикордонного загону – начальнику
відділу забезпечення Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління;
капітану 2 рангу ГУНЯЗІ Глебу Леонідовичу, заступнику начальника штабу – начальнику відділу
прикордонної служби штабу Севастопольського загону Морської охорони Азово-Чорноморського регіо
нального управління;
полковнику у відставці НЕСТЕРОВУ Миколі
Дмитровичу, ветерану Державної прикордонної служби України.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
1 серпня 2012 року
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ПРОФЕСІЙНИЙ ВИШКІЛ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Лейтенантський збір
регіонального формату

У Східному регіональному управлінні відбувся
установчий збір з молодими лейтенантами –
випускниками вишів 2012 року. Загалом на збір
прибуло 36 офіцерів, які віднедавна проходять службу
у підрозділах регіонального управління.
Мирон СИДОР

Керівництво регіонального
управління поставило за мету під
час даного заходу довести до мо-

лодих офіцерів вимоги щодо організації оперативно-службової
діяльності підрозділів регіонального управління та підвищити
рівень професійної підготовки
лейтенантів. Заняття проходили
не лише в регіональному управ-

лінні, але й безпосередньо у відділах прикордонної служби. При
цьому керівниками занять були
найфаховіші офіцери, які мають
великий досвід роботи на кордоні. Офіцерам-випускникам демонстрували практичні елементи організації служби на ділянці
відділу прикордонної служби та
порядок інженерно-технічного
забезпечення охорони державного рубежу.
– Я родом із Львівської області, з міста Дрогобича, – говорить лейтенант Юрій ДЗЯДУСЬ.
– У Харкові взагалі вперше.
Задоволений, що відразу після
закінчення академії потрапив
проходити службу на східний
кордон, в Луганський прикордонний загін, на іменний відділ
імені В.І. Банних. Тут я побачив
багато цікавого, а також набрався досвіду.
– Дуже щаслива, що перші
офіцерські кроки роблю в одному з кращих регіональних управлінь Державної прикордонної
служби України – Східному,
– розповідає лейтенант Дарія

АКТУАЛЬНО

КОЛЕСНИК. — Сподіваюся,
що адаптаційний період пройде швидко. За час, що служу в
Харківському загоні, знайшла
хороших друзів, старші колеги
допомагають, підказують, направляють. Загалом усім я задоволена.
– Під час установчого збору
відзначив для себе багато позитивних моментів, — ділиться
враженнями лейтенант Андрій
КОБЕЛЬЧУК. — Познайомився
зі специфікою східного рубежу
та особливостями організації
тут оперативно-службової діяльності прикордонних підрозділів.
Дуже сподобалися практичні
показові заняття.
– Хотів розпочати свою офіцерську кар’єру саме із Східного
регіонального управління, — підтримує розмову лейтенант Дмит
ро МИХАЙЛЬОВ. — Адже воно
найбільше за протяжністю державного кордону та має всі ділянки – від сухопутної до морської.
Дуже задоволений проведенням
та організацією установчого збору. Наочно побачив та занотував
для себе практичні елементи організації служби на ділянці відділу
прикордонної служби, порядок
інженерно-технічного забезпечення охорони державного кордону та багато інших нюансів
прикордонної служби.
n

СПОРТ

Гарт вогнеборців
Задля запобігання виникненню пожеж і оперативного
реагування на них у Котовському прикордонному загоні
проведено тренування пожежних команд.
Максим БОЯР

Метою навчання було напрацювання практичних навиків персоналу прикордонного
загону щодо порядку дій на випадок пожежі, евакуації людей
і матеріальних цінностей. Крім
того, важливим етапом заходу стало відпрацювання плану
взаємодії з підрозділами МНС
міста Котовськ.
За
легендою
навчання,
внаслідок порушення вимог
правил пожежної безпеки виникла пожежа на складі ракетноартилерійського озброєння. Її
причиною стала застаріла електропроводка. В подальшому
умовне полум’я поширилося на
інші горючі предмети, що знаходилися в приміщенні. Виникла
складна ситуація, яка потребувала гасіння пожежі, евакуації
людей та звільнення від майна
складських приміщень.
Серед сил і засобів прикордонного загону, що залучалися

до навчання, були чергова служба, штатна пожежна команда та
відділення охорони здоров’я.
Команда ВОХОР боролася
з вогнем первинними засобами
пожежогасіння. Черговий електрик знеструмив приміщення
будівлі, а бойовий розрахунок
пожежної команди локалізував
умовне полум’я у складі ракетноартилерійського озброєння і
провів охолодження її стін та підлоги до повної ліквідації пожежі.
Черговий підрозділ своєчасно
впорався із заходами з евакуації
персоналу та майна. Медична
служба надала першу медичну
допомогу військовослужбовцям,
які отруїлися чадним газом.
За оцінкою начальника групи пожежної безпеки загону майора Михайла ФІЛІМОНЧУКА,
пожежно-тактичне навчання допомогло перевірити дії прикордонних вогнеборців відповідно
до «Плану пожежної безпеки»
загону. Персонал, залучений для
«гасіння» пожежі, діяв швидко і
професійно.
n
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n Їхав «Корейко»
Відомий персонаж одного
із романів Ільфа і Петрова
громадянин Корейко свій мільйон
від державних органів переховував
у валізі, у вокзальних камерах
схову. Та одного дня несподівано
довелося йому позбутися свого
скарбу. Подібне сталося уже в наш
час із співвітчизником Корейки,
який з мільйоном прихованих
у подушці російських рублів
намагався перетнути кордон
потягом «Кисловодськ – Харків
– Москва». Виявивши схованку,
спільна прикордонно-митна група
українського пункту пропуску
«Іловайськ» зняла громадянина
з потяга. Контрабандну валюту
вилучено.

n За ланцюжок –
кайданки

Це сталося неподалік відділу
прикордонного контролю
«Маріуполь». Серед білого дня
на громадянку України напав
грабіжник. Вдаривши жінку по
голові, він зірвав з неї золотий
ланцюжок і втік. Постраждала
звернулася до прикордонників.
Вони не лише надали їй
медичну допомогу та негайно
повідомили про подію міліцію,
а, не зволікаючи, висунулися
на пошук невідомого. За
півгодини, за кількасот метрів від
кордону, грабіжника затримали.
Правоохоронці повернули
ланцюжок постраждалій, а
руки невідомого «прикрасили»
міліцейські кайданки.

n Гуманність –

риса прикордонна

Бігали, плавали,
стріляли
Солдат має стріляти як ковбой і бігати як його
кінь, – гласить старий армійський жарт. Але в
кожному жарті є лише доля жарту, а людина в
погонах повинна добре і бігати, й стріляти і не
тільки. Де прикордонники краще бігають, стріляють
і плавають визначали на Закарпатті. Саме там
пройшли змагання з офіцерського триборства і
службового двоборства.
Роман СТАХІВ

У змаганнях із службового триборства (стрільба, плавання, біг)
взяло участь 23 команди регіональних управлінь, органів охорони
державного кордону та забезпечення. Перше місце у змаганнях з
офіцерського триборства здобули охоронці кордону Західного регіонального управління майор Максим ПОЛЯКОВ, старший лейтенант Артем ОСТАХОВ та старший прапорщик Артем ТРЕТЬКОВ.
Друге місце посіла команда Східного регіонального управління, а
третє зайняли спортсмени НА ДПСУ.
Серед органів охорони державного кордону перше місце виборола команда Сумського прикордонного загону. Команди Чопського і Чернівецького прикордонних загонів посіли друге та третє
місця відповідно.
У службовому двоборстві (стрільба та біг) взяла участь 21 команда регіональних управлінь та органів охорони державного кордону.
Перше місце зайняли прикордонники-спортсмени із Західного регіонального управління, а друге і третє місце поділили між собою
представники Північного і Південного регіональних управлінь.
Кращими серед прикордонних загонів стали відповідно Львівський, Чернігівський та Мукачівський прикордонні загони.
n

Недаремно кажуть, що
людська нажива та жорстокість
ідуть завжди поруч. У цьому
ще раз змогли переконатися
правоохоронці відділу
«Новоселиця», які за 15 метрів
від лінії державного рубежу
виявили та затримали 7 громадян
Афганістану. Разом з ними
перебувала і вагітна жінка. Коли
їй стало зовсім погано, вона не
змогла рухатися, провідники,
які за мзду доправляли групу
іноземців до кордону, покинули
напризволяще їх у лісі, а
самі зникли. Вагітну жінку
правоохоронці доправили до
лікарні. Інших затримали для
з’ясування обставин порушення
та встановлення причетних до
нього «сусаніних».
Людмила ТКАЧЕНКО

n «Плакали»
сто тисяч

На ділянці відділу
«Краснодон» прикордонний наряд
затримав жителя Краснодарського
району. На «УАЗі» він намагався
перетнути державний кордон
з товарами народного
споживання. Зупинили його
за 5 метрів від лінії держрубежу
неподалік українського села
Нова Герасимівка. Під час
огляду транспортного засобу
прикордонники виявили
більше тисячі різноманітних
господарських товарів. Загальна
вартість контрабанди, переданої
митникам, становить понад 100
тисяч гривень.
Віталій АГАФОНОВ
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Під час Євро-2012 іноземних гостей на українському
кордоні зустрічали високопрофесійні, ввічливі та освічені
правоохоронці, для яких комфорт подорожуючого
– понад усе. Та чи уявляє хоч хтось, який шлях
професійного зростання для такого результату
потрібно пройти вітчизняному правоохоронцю. Проте
ще важче даний процес правильно організувати. Про
основні аспекти якісного відбору, належної підготовки
та створення всіх умов служби для персоналу
прикордонного відомства «ПУ» спілкувався із
заступником директора Департаменту персоналу АДПСУ
генерал-майором Володимиром КОХАНОМ.

Спілкувалася
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Робота з персоналом – доволі складний і відповідальний процес. Тим паче, коли мова йде про
таку серйозну структуру, як прикордонне відомство. Володимире
Григоровичу, на що Департамент
персоналу робить основні акценти
у своїй роботі? Які напрями визначає пріоритетними?
– Голова Державної прикордонної служби України визначив, що ефективна охорона
державного кордону та системна
робота з персоналом – головні
пріоритети для керівників усіх
рівнів. Потрібно сказати, що не
можна виокремлювати основні
та другорядні сфери діяльності
Департаменту, адже в комплексі
навіть найменше недопрацювання може дати збій усій налагодженій системі роботи з
персоналом і звести нанівець
затрачені зусилля. Сьогодні ми
повинні створити у відомстві такі
умови, щоб кожен військово
службовець і працівник за своїм
професійним рівнем загальної та
службової культури відповідав
найвищим європейським стандартам у сфері охорони державного рубежу. Тут можна цілком
впевнено
стверджувати,
що
Держприкордонслужба України
на правильному шляху. Підтвердженням цього став рівень діяльності відомства під час проведення в Україні Євро-2012.
У цілому той комплекс завдань, які виконує Департамент
персоналу, охоплює абсолютно
всі сфери діяльності відомства,
починаючи від якісного добору кандидатів на проходження
служби до постійного супроводу
їхньої діяльності та соціального
захисту. В результаті створюються всі умови, необхідні для якісного виконання визначених завдань.
Департамент персоналу є головним організатором і координатором роботи в ДПСУ з протидії корупції та іншим негативним
проявам у діяльності посадових
осіб.
– Як ми всі знаємо, боротьба
з корупційною діяльністю на даний
час знаходиться на загальнодержавному контролі. Яких заходів
вживає
Держприкордонслужба
безпосередньо в цьому напрямі?
– У відомстві розроблена доволі дієва система профілактики
корупційних проявів серед прикордонників, яка досить позитивно показала себе на практиці.
Першим рівнем тут є правова мотивація персоналу до прозорої,
чесної та відповідальної служби на державному кордоні.

Наступним кроком є контроль їх
у процесі оперативно-службової
та
повсякденної
діяльності.
Ефективно спрацьовують у цьому напрямі й особливі форми та
методи роботи управління внут
рішньої безпеки, яке проводить
заходи профілактики в роботі
з конкретними військовослужбовцями та працівниками, якщо
для цього виникає потреба. Не
останнє місце в цьому контексті
посідає ротація (переміщення)
кадрів через визначений про-

Від якісної підготовки –
до ефективної служби

міжок часу. І все це для того, аби
персонал не ставав залежним від
місцевої обстановки та жителів
прикордоння.
Ще раз підкреслю, що в комплексі дана система показала себе
надзвичайно ефективно. В тому
числі й завдяки їй, якщо брати
до уваги статистичні показники
(хоча вони, звичайно, також не
розкривають повної картини),
одне можна стверджувати напевно – протягом декількох останніх років спостерігається стійка
тенденція зменшення кількості
правопорушень, скоєних персоналом нашого відомства.
– Але ж у переважній більшості випадки із спробами втягування в корупційну діяльність
спровоковані не прикордонниками,
а самими зловмисниками. Як поводитися правоохоронцю в такій
конфліктній ситуації?
– Наш Департамент докладає
максимум зусиль, аби налаштувати військовослужбовців таким
чином, щоб вони чітко розуміли,
що всі їхні дії мають бути прозорими та правомірними, а вони
самі повинні служити взірцем
законослухняності. Тоді в громадян навіть не виникатиме ідеї
провокувати подібну ситуацію.
Проте персонал відомства повинен бути готовим до того, що
конфліктна ситуація такого роду
може мати місце на державному
кордоні. Для цього в нас розроблена система спільної роботи представників Департаменту
охорони державного кордону
та Департаменту персоналу. На
практиці ця співпраця означає,
що представники наших департаментів спільно проводять спеціальні тренінги щодо виходу
з конфліктних ситуацій та, по
можливості, невходження в зону
конфлікту.
До речі, саме з теми проблем
конфліктології в рамках реалізації міжнародних проектів про-

водяться семінари із залученням
міжнародних фахівців. Один із
останніх подібних заходів проводився нещодавно в Одесі.
– Як то кажуть, із будь-якою
проблемою легше боротися ще до її
зародження. З цією метою й здійснюється моніторинг моральнопсихологічного стану персоналу
прикордонного відомства. Поясніть, будь ласка, як цей процес
здійснюється на практиці?
– Керівнику підрозділу необхідно володіти об’єктивною
інформацією щодо моральнопсихологічного стану підлеглого персоналу. Тобто насамперед
йому потрібно визначити, що ж
може завадити військовослужбовцю належно виконувати свої
обов’язки. Для цього у відомстві
існує ціла низка заходів. Передусім це – комплексні соціальнопсихологічні обстеження. Проводяться вони психологом (або
групою психологів, залежно від
кількості персоналу на ВПС)
протягом декількох днів. Фахівці
вивчають загальну атмосферу, що
склалася в підрозділі на даний
час. А аналізувати таки є що: рівень укомплектованості, підготовку персоналу, взаємовідносини між військовослужбовцями, а
також між підлеглим персоналом
і керівником. За декілька днів
група психологів визначає також
мікрогрупи, що сформувалися
на даний час у колективі, а також військовослужбовців, котрі
користуються авторитетом серед
колег тощо. За підсумками проведеної роботи складається акт,
який іноді займає від 70 до 80
сторінок. Як бачите, це об’ємна
робота, що потребує багато часу
й зусиль, тому проводиться такий захід приблизно 1 раз на рік,
якщо, звичайно, немає потреби
здійснювати його частіше.
На даний час управління по
роботі з персоналом розробляє
технологію проведення скоро-

чених за своїм обсягом, проте
деталізованих за напрямками
соціально-психологічних обстежень підрозділів. І психолог прибуватиме на місце не з метою
оцінки всієї обстановки, а вивчатиме ситуацію фокусно, саме
з цієї проблеми.
– Які найбільш актуальні питання, що є характерними для
підрозділів ДПСУ, можна виокремити на даний час? І яких заходів
вживає керівництво для їх вирішення?
– Якщо говорити про голов
ні проблемні питання серед
персоналу, то тут не останню
роль відіграє специфіка служби
на державному кордоні. Адже
це – постійне напруження, як
фізичне, так і моральне. З цієї
причини відомчі психологи, наслідуючи позитивну практику
світових правоохоронних відомств, активно працюють над
проблемою так званої професійної деформації. Дане явище виникає тоді, коли людина, в результаті службового напруження
(а нерідко й перевантаження),
витрачає занадто багато сил та
енергії. І, як результат, швидко
втрачає свій робочий потенціал.
Окремої уваги заслуговує
система надання індивідуальної
психологічної допомоги персоналу відомства та членам їхніх
сімей. Для того, аби вона діяла
якнайефективніше, на сьогодні
для організації роботи в усіх ВПС
укладено угоди із регіональними
центрами підтримки сім’ї та молоді, а також із цивільними психологічними закладами. Проте
тут варто враховувати місця розташування відділів прикордонної
служби, більшість яких знаходяться далеко від обласних центрів.
Тому місцеві психологи йдуть назустріч охоронцям рубежу, практикується їхня робота безпосередньо
в підрозділі. Під час таких візитів
вони надають військовослужбов-

цям практичні поради, проводять
консультації тощо.
– Враховуючи впевнений поступ прикордонного відомства
до світових стандартів у сфері
охорони державного кордону, наскільки змінилися вимоги до сучасного охоронця рубежу? Яким Ви
бачите сучасного керівника відділу
прикордонної служби – ключового
елемента в організації визначеної
ділянки кордону?
– Хочу сказати, що сьогодні
вимоги до всіх категорій військовослужбовців є принципово новими у порівнянні з попередніми
роками. Формування сучасного
прикордонника починається ще
з підготовки його у відомчих навчальних закладах, де для цього
використовують сучасні методики й технології процесу навчання.
Звичайно, особливі вимоги висуваються й до керівників підрозділів охорони рубежу. Сьогодні саме
на начальника ВПС покладаються
завдання ефективної організації
охорони визначеної ділянки кордону. Тому він повинен бути підготовленим не лише з професійної
точки зору. Надзвичайно важливо бути насамперед управлінцем
і володіти основами психології
управління персоналом. Для цього йому необхідно бути взірцем
для підлеглих у службі та законослухняності. Достатній рівень
комунікативних якостей – одна
з важливих характеристик сучасного керівника. Адже належна
організація взаємодії з місцевими
органами влади, правоохоронними органами, громадськими і релігійними організаціями – важливий елемент ефективної побудови
охорони рубежу. Саме керівник
ВПС повинен організувати службу
таким чином, щоб усі зрозуміли,
що охорона державного кордону
– священний обов’язок не лише
правоохоронця, це – спільна робота прикордонників і місцевого
населення.
n
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«Чорні» схеми на колесах
Лише з початку нинішнього року в пунктах пропуску
Сумського загону затримано понад 30 автомобілів, які
незаконно переміщувалися через кордон. Загальна
сума автоконфіскату склала майже 9 мільйонів гривень.
Значна частина затримань стала результатом роботи
підрозділів аналізу та оцінки ризиків, а також плідної
співпраці оперативно-розшукового відділу Сумського
загону зі співробітниками ДАІ та митниці.
Роман ТКАЧ

Загалом контрабанда автомобілів – справа доволі популярна
для нелегального бізнесу. Поперше, «залізні коні» не потребують додаткового устаткування
для переміщення, а рухаються
на своїх колесах. По-друге, кош
тують вони недешево, а, відтак
зиск від кожного транспортного
засобу може бути неабияким. Від

ймовірної вигоди і залежить механізм підготовки машини до подорожі через кордон. Так, фальшиві
документи на дешеві автомобілі
іноді виготовляли на звичайному
папері та ще й з численними помилками. А от коштовні засоби
пересування часом так оброблять,
що виявити заміну номерів чи
підробку документів на них практично нереально. Відповідно, і
різна мета контрабанди «залізного коня». Авто класу «люкс», зазвичай викрадене, частіше усього
женуть під замовлення чи для реа
лізації, а «брухт на колесах» може
піти й на запчастини.
Загалом прикордонні аналітики та оперативники відмічають
кілька основних схем, які використовують ділки для того, щоб
нелегально перегнати «залізних
коней». Про них далі…
З ЄВРОПИ В АЗІЮ
Автомобілі з Євросоюзу незаконно прямують в азійські країни
СНД транзитом через Україну та
Росію для подальшого розукомплектування чи продажу. В нашу
країну вони прибувають легально під керуванням громадян ЄС

«BMW X5» раніше ввіз в Україну
громадянин Чехії. Обидві автомашини вилучили, загальна сума їх
оцінки склала 1 мільйон гривень.
ПРИБАЛТІЙСЬКИЙ КАНАЛ

чи українців. Після цього на замовників транспортних засобів
(як правило громадян Киргизії,
Казахстану, Узбекистану та інших
країн) виготовляються підроблені доручення на право володіння
та розпорядження автомобілем,
видані нібито в країні його реєстрації. І уже з цими документами
авто прямують в Росію.
АТАКА КЛОНІВ
Викрадені в Об'єднаних Арабських Еміратах чи країнах Євросоюзу авто переганяють спершу
в Молдову, а потім в Україну. На
спеціально обладнаних СТО в
Україні чи Молдові перебиваються номери основних вузлів і
агрегатів, виготовляються фальшиві реєстраційні номери та документи на ідентичні транспортні
засоби, офіційно зареєстровані
на території України. Після «кло-

нування» за товаром приїздить
замовник, який і має вивезти «залізного коня» в Росію. Кінцевим
пунктом перегонки автомашин
за цією схемою зазвичай є Таджикистан.
Як приклад, з використанням
цих двох схем наприкінці зими з
України намагалися незаконно
вивезти два «BMW». Після невдалих спроб домовитися з представниками контролюючих служб
у пункті пропуску «Бачівськ» водії
«BMW X5» німецької реєстрації
(36-річний киргиз) та «BMW X6»
української реєстрації (27-річний
українець) вирішили повернутися
в тил України. Спільним нарядом
співробітників ВПС «Сопич»,
Шосткінського відділення ДАІ
та Сумської митниці їх затримали. Перший автомобіль виявився
двійником транспортного засобу,
зареєстрованого в м. Дніпропетровськ на іншого власника. А

Ця схема схожа на попередню, але працює у реверсному напрямі. Крадені з прибалтійських
країн (Литва, Латвія) автомобілі
переганяють транзитом через Російську Федерацію в Україну. В
Росії перебиваються номери вузлів і агрегатів, фальшуються документи під транспортні засоби, які
зареєстровані в цій країні. Після
цього транспортні засоби перевозяться в нашу країну, де або розбираються, або легалізовуються
завдяки використанню злочинцями корумпованих зв’язків зі співробітниками Державтоінспекції.
ЛИТОВСЬКИЙ БРУХТ
За цією схемою в Україну ввозять відносно недорогі автомобілі
(вартістю до 150 тисяч грн.), переважно німецьких та японських
брендів. Ці транспортні засоби
зазвичай випущені до 2006 року
та мають литовську реєстрацію.
Через кордон їх намагаються перевозити громадяни України чи
країн СНД, використовуючи підроблені документи.
Не виключено, що шахраї й
надалі придумуватимуть все нові
й нові схеми контрабанди автомобілів. Проте правоохоронці залишаються на сторожі і зроблять усе
можливе, щоб кордон перетинали
лише «чисті» транспортні засоби,
а автонелегали поповнятимуть
парк конфіскату.
n
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Комфортно, дієво
та за стандартами ЄС
Минуло вже півроку, як діє пілотний проект «Спільно-керований пункт пропуску «РосошаниБричень», що реалізовується на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного
загону. Тут контрольні процедури здійснюються спільно прикордонними й митними органами
України та Молдови в одному пункті пропуску. Це дає можливість подорожуючим зупинятися
для проходження контролю лише один раз, що значно спрощує процедури та скорочує час
перетину рубежу.
Максим СІБУРОВ,
фото Олександра ШЕПЕЛЕВА

Даний проект є результатом багаторічної роботи
спільної робочої групи, очолюваної Місією ЄС з надання
прикордонної допомоги Молдові та Україні. В результаті
діяльності робочої групи, прикордонні відомства України
та Республіки Молдова, а також митні органи обох держав підписали в грудні 2011 року протокол про спільно
керований пункт пропуску. Затвердження ж кінцевої версії документа відбулося 7 лютого нинішнього року.
Відтак нещодавно робоча група зустрілася знову та
підбила підсумки роботи пілотного проекту за 6 місяців.
Під час засідання прийнято рішення про доцільність продовження цієї ініціативи, а також впровадження подібних
підходів до прикордонного контролю в інших пунктах
пропуску на українсько-молдовському кордоні. І це не
дивно, адже імплементація даного проекту надає цілу
низку переваг. Вони включають у себе більш ефективне
використання людських і технічних ресурсів, уникнення дублювання функцій, реалізацію спільної діяльності
та зміцнення довіри між відомствами обох держав. Крім
того, унікальність цього проекту заключається в тому,
що українські та молдовські прикордонні служби впер-

ше створили спільний пункт пропуску, який діє згідно зі
стандартами Європейського Союзу.
– Це дуже важливий крок як у забезпеченні ефективності роботи, так і в розвитку співпраці, – розповідає голова відділу інституційного розвитку місії EUBAM Ендрю
ФІЛМЕР. – Створення спільнокерованих пунктів – це з
одного боку полегшення торгівлі, а з іншого – забезпечення ефективного контролю. Ми вважаємо, що останні
6 місяців були дуже успішними.
Зі свого боку українські прикордонники зробили
також чимало, зазначає начальник штабу Чернівецького прикордонного загону підполковник Вадим ІЛЬЧУК.

– Ми здійснили велику кількість заходів, аби забезпечити реалізацію цього експерименту, – каже він. – За підтримки місії EUBAM переобладнали кабіни паспортного
контролю і встановили нове інформаційне забезпечення
пункту пропуску. Також ми провели навчання співробітників українських і молдовських контрольних служб,
зокрема пройшла низка тренінгів та додаткових занять
із персоналом. Загалом за півроку роботи проекту нам
вдалося скоротити час оформлення осіб та транспортних
засобів на 15-20%. Цього вдалося досягти за допомогою
низки нововведень. Скажімо, ідентифікація осіб під час
перетину кордону проводиться лише однією з прикордонних служб, проводиться делегування повноважень
огляду транспортних засобів стороні в’їзду тощо.
У свою чергу представник митної служби Молдови
Леонід БАНАРУ наголосив, що пілотний проект став
справжнім успіхом, а взаємодія між прикордонними
відомствами України та Молдови є надзвичайно ефективною. Так, згідно з проведеним опитуванням осіб, що
перетинають кордон, найбільш позитивним ефектом такої співпраці є значна економія часу та «правильне доб
розичливе ставлення». Водночас молдовський митник
зауважив, що під час другого етапу проекту доведеться вирішувати ще більш складніші питання – такі, як впровадження єдиного електронного талона, а також передання
окремих повноважень від служби виїзду службі в'їзду. n
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Від Гренади – до Карпат
Нинішнім правоохоронцям українських рубежів, які більше двадцяти років
творять сторінки своєї «біографії», дісталась у спадщину славетна історія колишніх
Прикордонних військ – бойова звитяга старших поколінь. І чи не найбільш значимим
у ній є участь прикордонників у Великій Вітчизняній війні, зокрема у боях з
гітлерівськими окупантами у складі партизанських загонів і з’єднань.

Оскар МАЛИНОВСЬКИЙ

«Наше з’єднання виросло із
невеличкої групи прикордонників. У ніч на 1 серпня 1942
року нас закинули у ворожий
тил. І було нас усього 7 людей»,
– згадував пізніше уславлений
командир партизанської бригади, Герой Радянського Союзу
полковник у відставці Прокоп’юк
Микола Архипович. Більше двох
років продовжувався рейд згодом
сформованого ним з’єднання у
тилу противника. Двадцять три
бої з гітлерівськими окупантами провели народні месники під
його командуванням.
…Надворі мерзла тиха ніч
26 січня 1943 року. Партизани під командуванням колишніх прикордонників Миколи
Прокоп’юка і Олександра Сабурова несподівано для німців
увірвалися до містечка Город
ниця, що на Житомирщині. Тут
знаходився табір радянських
військовополонених, звільнити
яких вирішили народні месники. Група молодшого лейтенанта
Михайла Петрова, якого партизани між собою звали «Мішаприкордонник» (до війни він
служив старшиною застави у

Перемишльському прикордонному загоні) однією із перших
прорвалася до центру містечка.
Вони побачили будинок, залитий, незважаючи на пізній час,
сяючим світлом. З нього линула
бравурна музика, німецькі пісні,
чулися п’яні голоси.
Петров виставив на перехрестях вулиць заслони, а сам з автоматом непомітно підкрався до
будинку.
На ґанку, похитуючись, палив
цигарку чоловік у цивільному.
– Ти хто? – запитав Петров,
спрямувавши на нього автомат.
– Я… перекладач… начальника гестапо, – заїкаючись, ледве
вимовив той, – весілля відзначаємо…
– Іди і скажи там, у будинкові, що всі вони оточені партизанами. Вихід один – здаватися. На
роздуми – п’ять хвилин.
Першим, після того, як партизани випустили по вікнах декілька автоматних черг, з піднятими руками вийшов начальник
гестапо. За ним – інші «господарі міста». Справу зі звільненням
військовополонених до ранку
було вирішено.
Прибувши на Волинь, партизанський
загін
Миколи
Прокоп’юка швидко налагодив
контакт з місцевим населенням і

Герой Радянського Союзу
Микола ПРОКОП’ЮК
за дев’ять місяців перебування
зріс майже втричі. Згодом партизани взяли під свою «опіку»
залізницю на напрямку РівнеКовель на перегонах станцій
Олика–Зверів–Клеван–Рожище.
З цього часу міни «мисливців» усе
частіше стали вибухати під ворожими ешелонами з живою силою,
технікою і боєприпасами.
«Невдовзі до підривання
ешелонів ворога стали «докладати руки» бійці партизанських
загонів Балицького, Магомета та інших, – згадував Микола
Прокоп’юк. – Коли ж гітлерівці

схаменулися і стали водити потяги на знижених швидкостях,
від чого ефективність дій наших
мін знизилася, ми перейшли до
захоплення поїздів та їх повного
знищення».
Немало сміливих операцій
здійснили партизани цього за-

Герой Радянського Союзу
Михайло ПЕТРОВ
гону. Особливо відзначився майбутній Герой Радянського Союзу,
колишній прикордонник молодший лейтенант Михайло Петров,
якого після війни уряд Польщі
посмертно нагородив орденом
«Хрест Грюнвальда» ІІІ ступеня.
Влітку 1944 року партизанська
бригада Прокоп’юка перетнула
державний кордон з Польщею і
розташувалася у Яновських лісах
Люблінського воєводства, де зустрілася з польськими месниками.
Їхні спільні дії завдавали окупантам великої шкоди. Гітлерівське
командування вирішило розпра-

витися з партизанами. Для їхнього знищення задіяли дві піхотні
дивізії і кавалерійський корпус.
У ворожому оточенні опинилися
з’єднання польських і радянських
партизанів чисельністю майже 3
тисячі людей. Тільки протягом 14
червня партизани відбили декілька атак ворога, який того дня втратив лише убитими майже півтори
тисячі своїх вояків. Уночі партизани прорвали вороже оточення і
вийшли, забравши поранених, у
Сольську пущу.
…Йшов вересень 1944-го
року. Війська 4-го Українського
фронту вели наступальні бої уже
в Карпатах. Фашисти відчайдушно відстоювали свої позиції. Щоб
не дати їм захопити гірський перевал Східні Бескиди інтернаціо
нальна бригада Прокоп’юка, у
якій нараховувалося 600 людей,
захопила перевал та у жорстоких
боях з німцями утримувала його
аж до підходу двох піхотних батальйонів радянських військ. За
мужність і героїзм 52 радянських
і 7 чехословацьких партизанів
були нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу.
У своїх повоєнних споминах
Микола Архипович Прокоп’юк
часто згадував Іспанію, де йому півтора року довелося воювати проти
франкістських фашистів. Під його
командуванням інтернаціональна
бригада партизанів під Гренадою і
на Ебрі, в горах і на рівнинах успішно громила ворога.
Здобутий бойовий досвід, як
свідчать архіви, колишній прикордонник успішно використав у
війні з гітлерівськими окупантами, назавжди вкарбувавши своє
ім’я у золоті сторінки славетного літопису вартових державних
кордонів.
n
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Прикордонні стежки Варламових
Найповажнішому за віком з ветеранів-прикордонників Сумщини
Миколі ВАРЛАМОВУ – 92 роки, 36 з яких він віддав службі на кордоні. В
його скарбничці два ордени – «Великої Вітчизняної війни» І ступеня та
«Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня і 21 медаль, серед яких – «За бойові
заслуги», «За мужність в охороні державного кордону» та інші. Всі вони
сьогодні прикрашають парадний кітель ветерана.
Роман ТКАЧ

Війна застала Миколу ВАРЛАМОВА у
відрядженні в Петрозаводську.
– Ми з товаришем зайшли у фотоательє зробити фотографію на спомин, – згадує офіцер. – Коли виходили, були дуже
задоволені, сміялися, жартували. Раптом
нашу увагу привернуло велике скупчення
людей, які наче завмерли біля гучномовця. Вони слухали звернення Молотова до
радянського народу. Ми зрозуміли, що
трапилося найжахливіше: Німеччина оголосила війну Радянському Союзу.
У 1941-му році Микола ВАРЛАМОВ
вступив за направленням військової
частини до Московського військовотехнічного училища ім. В.Р. Менжинського. Закінчив його, як і всі його однокурсники, достроково, і вже в 1942 році
командував взводом. Офіцер пройшов
усю війну, декілька разів був поранений,
але знову повертався у бойовий стрій.
Згадує, що було багато ситуацій, при
яких міг загинути. Це і авіаобстріли, і
серйозні бойові дії, і поранення при перебіжках з окопу в окоп. Своїм оберегом

ветеран вважає молитву, яку його мати,
Євдокія Василівна, дала йому, проводжаючи на фронт. Вона дуже просила синаатеїста за будь-яких обставин носити її з
собою. Такі ж молитви вона дала ще двом
синам – Анатолію та Олексію, які під час
війни служили на військово-морському
флоті. Всі три брати повернулися з війни
живими. Молитва, написана материнською рукою і до сьогодні, як цінна реліквія, зберігається вдома у полковника
ВАРЛАМОВА.
Після війни Микола Михайлович закінчив ще й Ташкентський фінансовий
інститут, служив на різних ділянках радянського кордону, а службу закінчив 1976-го
року у званні полковника в управлінні
Західного прикордонного округу (Київ).
Після цього переїхав жити на батьківщину
дружини – в Суми.
Батьковими стопами вирішив піти
і єдиний син Миколи ВАРЛАМОВА –
Юрій. Строкову службу він проходив на
КПП «Ялта», після чого спробував вступити у прикордонне училище, але підвів
зір. Пішов служити у Збройні Сили. П’ять
років провів в групі радянських військ в
Німеччині. Був замполітом роти, військовим кореспондентом. Пізніше він – відповідальний секретар, а потім і головний
редактор газети «Советский воин» у місті
Галич Костромської області. Там же вдалося зробити операцію на очах і все ж таки
здійснити мрію – перевестися під час розпаду Радянського Союзу до Прикордонних військ України. Служив в Одесі, а зго-

Микола ВАРЛАМОВ.
Фото зроблене 22 червня 1941 року
дом і у Сумському прикордонному загоні.
У запас звільнився з посади заступника
командира частини з виховної роботи. До
речі, дружина Юрія Миколайовича – Надія – також проходила службу на кордоні.
Тож загальна родинна вислуга Варламових
– 70 років!
Не дивно, що для них головні родинні
урочистості – День прикордонника та День
Сумського загону. Саме в ці два свята Варламови одягають святкові однострої, зустрічаються з товаришами по службі, згадують
роки, які пройшли на кордоні, і пишаються,
що з честю можуть вважати себе елітою військових – ПРИКОРДОННИКАМИ!
n
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Літак Р-5
Максим СІБУРОВ

Як свідчать деякі джерела, в
Російській імперії ще з 1894 року
для зв’язку між прикордонними
постами, своєчасного попередження правопорушень була
організована й досить ефективно використовувалася голубина
пошта. Згодом під час російськояпонської війни була сформована аеростатна рота, а 12 липня
1904 року біля міста Гудзяцзи
відбувся перший в історії російського повітроплавства бойовий
підйом аеростата. Спостереження з його корзини дозволяло бачити велику ділянку кордону й
сусідньої території та отримувати цінні й достовірні дані. Після
закінчення війни керівництво
Прикордонної стражі Російської
імперії вже серйозно ставить питання використання повітряних
куль та аеростатів в інтересах
охорони державного кордону.
У часи Радянського Союзу
питання охорони рубежу за допомогою авіації постало у 20-х
роках минулого сторіччя. Довжина кордонів і складність місцевості вимагали від керівництва
прикордонного відомства СРСР
залучення авіації для патрулювання кордону й обслуговування прикордонних частин, які
знаходилися у важкодоступних
куточках країни. Однак власні
прикордонні авіаційні частини
почали створюватися з 21 липня 1932 року, коли Радою праці
і Оборони СРСР була прийнята
постанова ¹100 про створення
в Прикордонних військах авіаційних загонів. До цього часу в
інтересах прикордонників використовувалася авіація ВПС Червоної армії.
З моменту зародження авіація
Прикордонних військ надавала
неоціненну допомогу наземним
охоронцям рубежу. Льотчикиприкордонники вели повітряну
розвідку, забезпечували зв’язок,
доставляли пошукові групи,
резерви, надавали вогневу підтримку наземним підрозділам,
при необхідності перевозили
поранених, медикаменти, воду,
продукти харчування, зброю,
боєприпаси й інші матеріальні засоби. Поступово приходив
бойовий досвід, розвивалася
тактика застосування авіації у
повсякденній охороні кордону
й бойових зіткненнях. Із часом
діапазон використання авіації в
охороні державного кордону поширювався, льотний склад став
виконувати усе більш складні
завдання тощо.
Один з перших авіаційних
загонів дислокувався під Києвом на аеродромі «Жуляни». Він
отримав на озброєння літаки

Р-5. Це був біплан на два місця,
з шасі, що не прибираються, і
двигуном М-17. Літак міг нести
600 кг бомбового навантаження і мав на озброєнні кулемет
ШКАС. Цей загін проіснував до
1939-го року. У цей час обстанов-

сама авіація почала використовуватися ширше саме у повсякденній діяльності. Брали участь
«крилаті» прикордонники й у
боях у небі Афганістану.
Із здобуттям Україною незалежності роль авіації в охороні
кордону не зменшилася. Враховуючи сьогоднішні особливості
оперативно-службової
діяльності вона в основному діє за
інформацією. Польоти виконуються задля розкриття загальної
обстановки у визначеному районі, яка оперативно передається командиру загону Морської
охорони або прикордонного загону. Особливо актуально це у
В(М)ЕЗ. Тут, наразі, спостерігається значно менша активність
браконьєрів, ніж, скажімо, у
2003-2005 роках. Зловмисники

прикордонслужби
України
спрямована на створення ефективної моделі застосування авіаційної техніки в охороні державного кордону. Саме тому однією
із основних складових Державної
цільової правоохоронної програми „Облаштування та реконструкція державного кордону
на період до 2015 року” є розвиток авіації ДПСУ. Він включає
у себе три основних напрямки.
Першим є придбання сучасного,
ергономічного,
функціонального і економічного парку авіаційної техніки з найсучаснішим
моніторинговим обладнанням.
Другим є утримання та модернізація наявної авіаційної техніки
з поступовим її заміщенням на
нові зразки. Третім напрямом є
впровадження та використання

Прикордонникам
«5-го океану» – 80!

У час коли Державна прикордонна служба України активно впроваджує новітні
підходи і принципи охорони рубежу, авіації відводиться далеко не остання роль. Адже
за її допомогою значно легше проводити розвідку у прикордонні чи територіальних
водах, засікти браконьєра у виключній (морській) економічній зоні, або ж за лічені
хвилини доставити прикордонний наряд на місце скоєння правопорушення. І це
– лише деякі з функцій, які доводиться виконувати авіаторам-прикордонникам у
повсякденній службі. Саме ж використання «п’ятого океану» в інтересах охорони
державного кордону почалося ще позаминулого сторіччя. Нещодавно минуло 80 років
із дня створення перших прикордонних авіаційних частин.
ка на західній ділянці кордону
ускладнилася, тому незабаром
з метою посилення кордону в
Україну була переведена 11та авіаційна ескадрилья. Вона
отримала на озброєння швидкісні бомбардувальники СД. Паралельно в Криму на аеродромі
«Коктебель» у Феодосії розгорнули 7-му окрему морську авіаційну ескадрилью, яку озброїли літаючими човнами Ш-2 і
МБР-2. Вони мали високі на
той час льотно-технічні характеристики та встановлене радіообладнання. Їх екіпажі регулярно патрулювали акваторію біля
Кримського півострова та у взаємодії з прикордонними комендатурами організували надійну
охорону морських рубежів УРСР.
Із початком Великої Вітчизняної
війни
у
складі
Військово-повітряних сил воювало багато умілих, хоробрих
л ь о т ч и к і в -прикордонників,
чимало з них отримали звання
Героїв Радянського Союзу. У повоєнні ж роки і до розпаду Радянського Союзу прикордонна
авіація зазнала нового імпульсу
розвитку, розроблялися нові літальні апарати та обладнання, а

чітко усвідомлюють, що будьякої миті на горизонті може
з’явитися прикордонний літак
і тоді їм не уникнути зустрічі з
охоронцями рубежу. Крім того,
досить ефективною є взаємодія
з зарубіжними колегами у рамках
Форуму чорноморського співробітництва, де обмін інформацією відбувається практично у
реальному часі, що не дозволяє
порушникам уникнути відповідальності. Щодо моніторингу ситуації на кордоні, то тут вильоти
техніки проводяться виходячи з
оцінки загроз та аналізу ризиків.
Про інтенсивність та напруженість службової діяльності
прикордонних авіаторів краще
за все свідчать цифри. За період 1991-2011рр. загальний наліт
прикордонної авіації склав 18320
годин (на охорону державного
кордону – 5688 год.); виявлено
46 порушників режиму плавання
та 364 іноземних кораблів; переправлено на кордон 586 прикордонних нарядів у кількості 2380
осіб та 30511 осіб за службовою
необхідністю; 40 людей було врятовано на морі тощо.
Взагалі державна політика
щодо розбудови авіації Держ-

в охороні рубежу безпілотних літальних апаратів.
Варто зазначити, що за останні декілька років вже проведено
чималу роботу з модернізації наявних літаків і вертольотів. Капітально відремонтовано 100%
авіаційної техніки. З метою удосконалення навігаційного забезпечення на всій авіаційній
техніці встановлені прилади
супутникової системи навігації GPS, модернізовані УКХрадіостанції літаків і вертольотів,
а також проведена доробка бортових засобів реєстрації параметрів польоту електронними бортовими накопичувачами. Щодо
останнього – це дозволило оперативно аналізувати якість виконання польотів та працездатність авіаційної техніки. На всіх
вертольотах проведено модернізацію протипожежних систем,
встановлені сучасні пошукові
прожектори і гучномовці. Крім
того, авіаційна техніка й фахівці
парашутно-десантних груп оснащені спеціальним та рятувальним майном для забезпечення
пошуково-рятувальних операцій
як на суходолі, так і на морі. У
цьому контексті прикордонна

авіація неодноразово використовувалася у подоланні наслідків стихійного лиха та наданню
допомоги місцевому населенню
Закарпаття, Буковини та інших
регіонів України, а також для
евакуації хворих з важкодоступних місць у складних метереологічних умовах.
У перспективі наше відомство переходитиме на легку економічну техніку. Яскравим прикладом цьому є літаки Diamond,
кілька з яких уже знаходяться на
озброєнні вітчизняних охоронців рубежу. Оснащені відео- та
тепловізійними засобами моніторингу, вони можуть виконувати завдання і вдень, і вночі.
Крім того, ці літаки споживають
майже в 30 разів менше пального,
ніж АН-24 чи Мі-8.
Варто зазначити, що до кінця 2020 року авіація Держприкордонслужби повинна мати на
озброєнні 24 легких вертольоти, пристосованих для реалізації правоохоронних функцій
із необхідним моніторинговим
обладнанням, засобами зв’язку
тощо. Вони будуть базуватися
безпосередньо на ділянці загону.
Для кожного буде підготовлений
екіпаж, збудований бокс, і начальник загону чи начальник відділу зможуть приймати рішення
на використання вертольота. Це
буде ефективно і з мінімальними
затратами пального.
Крім того, ДПСУ планує
отримати 3 вертольоти середнього класу, 6 легких літаків, 1
літак середнього класу та 5 безпілотних авіаційних комплексів.
Вертольоти середнього класу та
літаки діятимуть в інтересах регіональних управлінь і забезпечуватимуть швидке нарощування
зусиль на потрібній ділянці кордону, здійснюватимуть авіаційну
підтримку у гірській місцевості,
патрулюватимуть акваторії Чорного та Азовського морів тощо.
Окремо слід зупинитися на використанні безпілотних авіаційних комплексів, які будуть передані кожному регіональному
управлінню. Дана техніка використовуватиметься для ведення
повітряної розвідки (з передачею
даних у режимі реального часу)
та виконання завдань у складних
погодних умовах.
n
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22:10 «СМЕРТЕЛЬНІ ПЕРЕГОНИ»

00:30 «АКУЛА ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»

02:00 «МОВЧАННЯ ЯГНЯТ»

02:20 «ЗЛІ ВУЛИЦІ»

УКРАЇНА

НТН

1+1

ІНТЕР

Дія фільму розгортається у постіндустріальному світі майбутнього, головною розвагою якого
стають неймовірно жорстокі
«Смертельні перегони», що привертають увагу всіх жителів
планети.

Гігантські акули атакують пляж.
Рятуючись від банкрутства, мер
міста наказує очистити прибережну зону від цих чудовиськ і
влаштувати яскраву вечірку, навіть не підозрюючи, яких монстрів ховають глибини океану.

Намагаючись знайти маніяка,
який вбиває жінок, агент ФБР
Клариса Старлінг консультується із ув'язненим Ганнібалом
Лектером. У результаті важкої
психологічної дуелі Клариса
виходить на слід маніяка.

У бідних кварталах Нью-Йорка
господарює третє покоління
італійської мафії. Юнаки, які народилися в Америці, з дитинства
засвоюють її жорстокі закони, і
горе тим, хто ці закони порушує.

ПЕРШИЙ
06.25, 07.35 Глас народу
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православний

ІНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут

1+1
06.15 ТСН

Милосердя»

календар
06.40, 07.50 Хазяїн у домi
06.45 Невiдоме вiд вiдомих
06.50 Мультфiльм
07.20 Країна on-line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.15 Експерт на зв'язку
08.40 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.15 Дитячий фестиваль
«Змiнимо свiт на
краще»
10.45 Паралiмпiада-2012
11.40, 15.45, 18.45, 21.15,
05.50 Дiловий свiт
11.55 Темний силует

12.05, 19.30, 02.50

Паралiмпiада-2012.
Плавання
13.05 Паралiмпiада-2012.
Футбол. Україна –
Великобританiя
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.15 Ближче до народу
16.00 Х/ф «Живе такий
хлопець»
17.40 Д/с «Нашi»
18.10 Справжня Україна
18.35, 01.35 Паралiмпiада2012. Щоденник
19.00 Агро-News
19.15 Сiльрада
20.55, 01.45 Офiцiйна
хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Країну – народовi
21.40, 22.55 Паралiмпiада2012. Легка атлетика.
Плавання
22.50 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.30 Пiдсумки
23.55 Т/с «Епоха честi»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Спорт у
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.15
13.15
15.15
16.15
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.05
00.05
01.50
02.20
04.10
04.35

«Подробицях»
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Бухта зниклих
дайверiв»
Новини
Т/с «Бухта зниклих
дайверiв»
Слiдство вели...
Право на зустрiч
Чекай на мене
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Вiрю»
Позаочi
Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
Подробицi
Х/ф «Злi вулицi»
Знак якостi
Формула любовi

06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.20

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
Снiданок з 1+1
05.35 Свiтанок
ТСН
06.40 Дiловi факти
Снiданок з 1+1
06.50 Спорт
06.55 Т/с «Леся+Рома»
ТСН
07.35 Дiловi факти
Снiданок з 1+1
07.45 Факти тижня
ТСН
08.45 Факти
Снiданок з 1+1
09.30 Спорт
Т/с «Склiфосовський» 09.35 Анекдоти поукраїнськи

11.25 Знiмiть це негайно

09.55 Т/с «Опери»
12.10 Х/ф «Поцiлунок у

12.30 Iлюзiя безпеки
13.40 Пекельна кухня-2

12.45
12.55
13.00

15.15 Росiйськi сiмейнi
драми

16.40 Пробач менi, моя
15.15

любове

17.45 ТСН. Особливе

16.30
18.25 Т/с «Склiфосовський» 18.45
19.30 ТСН
19.25
19.30
20.15 Багатi теж плачуть
20.15
21.25 Х/ф «Поки ти спав»
23.55 ТСН

22.40
00.10 Х/ф «Я, божевiльний» 22.55
00.55
02.00 Х/ф «Мовчання
01.05
ягнят»
02.05
03.50 Пекельна кухня-2
02.35
05.10 Iлюзiя безпеки
04.10

голову»
Факти
Спорт
Х/ф «Поцiлунок у
голову»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Факти. Пiдсумки дня
Свобода слова
Спорт
Надзвичайнi новини
Факти
Свобода слова
Свiтанок

СТБ
05.55 Документальний

НОВИЙ
05.20 06.40

14.45
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
23.45
00.45
02.20
02.30

порятунку»

Пiдйом

детектив

06.20 Все буде добре!
08.10 Неймовiрна правда
09.50

НТН
05.30 Х/ф «Армiя

про зiрок
Х/ф «Не було б
щастя»
Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-3
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-2
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Пропажа
свiдка»
Продовження
фільму «Господар тайги» було
знято за численними проханнями глядачів.
Служба Серьожкіна у новому
районі почалася
у обставинах виняткових і драматичних: на
кам’яному березі
Лисої Коси вбито
вченогозоолога...

06.45 Очевидець.
07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.30
13.35
14.35
14.45
14.50
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.05
22.05
23.10
00.20
01.25
01.40
01.50
01.55
02.40
03.30
03.45

03.55 Нiчний ефiр

Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Татусевi доньки»
Kids Time
М/c «Пригоди Джекi
Чана»
Kids Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/c «Закрита школа»
Т/c «Щасливi разом»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Короткий курс
щасливого життя»
Т/c «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/c «Врятувати
Грейс»
Т/c «Останнiй акорд»
Майстер музи
Моє серце ножами
проймає

07.05, 19.00, 00.00, 02.15,
04.40 Свiдок
07.35, 03.45 Агенти впливу
08.30, 18.30, 05.30 Правда
09.00
11.00
15.00
19.30
22.00
23.00
00.30
02.45
05.10

життя
Т/с «Розкол»
Т/с «УГРО»
Т/с «Каменська-3»
Т/с «Даiшники»
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Нью-Йорк»
Х/ф «Акула Юрського
перiоду» X
Речовий доказ
Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ
08.15 М/с «Лiло i Стiч»
08.50, 14.55 Т/с
«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi Хіллз90210. Нове
поколiння»
11.45 Т/с «Слон i принцеса»
12.10 Твою маму!
12.45, 18.40 Маша та
моделi-2
13.30, 20.30 Даєш,
молодь!
13.55 Т/с «Маргоша»
15.55 У ТЕТа мама!
16.30 Королева балу
17.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.25 Богиня шопiнгу
19.50 Досвiдос
22.00 Одна за всiх
22.25 Т/с «Гра престолiв»

УКРАЇНА
07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Подружжя»
12.10 Нехай говорять
15.35, 03.00 Щиросердне
зiзнання

16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 19.15, 03.45 Подiї

Спорт
Критична точка
Т/с «Джамайка»
Говорить Україна
Т/с «Катина Любов-2»
Т/с «Глухар.
Повернення»
22.10 Х/ф «Смертельнi
перегони»
00.20 Х/ф «Смертельнi
перегони-2.
Франкенштейн
живий»

17.15
18.00
19.20
20.00
21.00

ФУТБОЛ

06.15, 12.45 Чемпiонат

Iспанiї. «Барселона» – «Валенсiя»
08.15 ЧУ. «Шахтар» –
«Динамо»
10.15 ЧУ. «Ворскла» –
«Днiпро»
12.15 Futbol Mundial
14.45 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
15.15 Street Stle
15.20 Д/ф «Юрiй Сьомiн.
Дванадцятий
гравець»
18.15, 00.40 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
19.15 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
20.05, 02.45 Чемпiонат
Англiї. Огляд туру
21.05 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
22.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» – «Атлетико»
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11:40 «ПРИЛЕТИТЬ РАПТОМ ЧАРІВНИК»

1+1

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

Дуже багатий і вродливий бізнесмен випадково знайомиться
у Голлівуді з повією. Заради
примхи він приводить дівчину в
готель, уступає її наполегливим
домаганням. А потім розуміє, що
життя без неї не має сенсу.

Рейдери – мисливці за великим
бізнесом. Щоб заволодіти успішним підприємством, вони
йдуть на підробку документів,
застосування сили і навіть вбивства. Протистояти їм неможливо.

Майкл повертається додому з
військового училища і виявляє,
що його мати живе у любові та
злагоді зі своїм новим бойфрендом. Два чоловіки пізнають один
одного трохи краще, і Майкл починає помічати дивні речі.

06.25, 07.35 Глас народу
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православний

05.30 Т/с «Маршрут

календар
06.40, 07.50 Хазяїн у домi
06.45 Невiдоме вiд вiдомих
06.50 Мультфiльм
07.20 Країна on-line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.15 Експерт на зв'язку
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня

09.15, 20.55, 01.45

Офiцiйна хронiка
09.30 Свiтло
10.00 Вiдкриття ХI сесiї
Верховної Ради
України VI скликання
11.00 Паралiмпiада-2012
12.10, 15.20, 18.45, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
12.15 Хай щастить
12.40 Право на захист
13.00, 19.30 Паралiмпiада2012. Плавання
14.05 В гостях у Д. Гордона
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.10 Euronews
15.30 Х/ф «12 стiльцiв».
1, 2 с.
17.40 Д/с «Нашi»
18.05 Справжня Україна
18.35, 01.35 Паралiмпiада2012. Щоденник
19.00 Лiтнiй жарт

23.30
23.55
00.45
01.50
04.55

23:15 «ВІТЧИМ»
ІНТЕР

ІНТЕР

22.50

23:05 «РЕЙДЕР»
1+1

ПЕРШИЙ

21.30, 22.55, 02.50

20:15 «КРАСУНЯ»

СТБ

Паралiмпiада-2012.
Легка атлетика.
Плавання
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Пiдсумки
Т/с «Епоха честi»
Вiд першої особи
ТелеАкадемiя
М/с «Сандокан»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.15
12.40
13.55
14.55
15.50
17.00
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.05
00.50
02.50
03.20
03.25
04.20

Милосердя»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Таємницi
слiдства-9»
Детективи
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Д/ф «Чотири мiфи
про здоровий спосiб
життя»
Телефон довiри
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Вiрю»
Х/ф «Рейдер»
Х/ф «Рок-зiрка»
Подробицi
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Д/ф «Чотири мiфи
про здоровий спосiб
життя»
Формула любовi

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку дiтей

05.20
05.35
06.35
Снiданок з 1+1
06.45
ТСН
06.50
07.35
Снiданок з 1+1
07.40
ТСН
08.45
Снiданок з 1+1
09.30
ТСН
09.35
10.35
Снiданок з 1+1
Т/с «Склiфосовський» 12.45
12.55
Знiмiть це негайно
13.00

06.05 ТСН
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.20
11.25

12.30 Iлюзiя безпеки
13.35 Пекельна кухня-2
15.15 Росiйськi сiмейнi
драми

16.40 Пробач менi, моя
любове

17.45 ТСН. Особливе

15.20
16.35
18.45
19.25
19.30
20.15

18.25 Т/с «Склiфосовський» 22.40
19.30 ТСН
23.55
20.15 Х/ф «Красуня»
00.10
23.00 ТСН
01.10
23.15 Х/ф «Вiтчим»
01.20
01.30 Х/ф «Я, божевiльний» 02.15
02.55 Пробач менi, моя
любове

03.40 Пекельна кухня-2
05.00 Iлюзiя безпеки

03.05
03.40
04.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Опери»
Факти. День
Спорт
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Т/с «Кодекс честi-3»
Спорт
Надзвичайнi новини
Резонанснi
пограбування
Великобританiї-2
Факти
ПроЦiкаве
Свiтанок

НОВИЙ

06.00 Документальний
детектив
06.25 Все буде добре!
08.10 Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти
про життя зірок
вітчизняного та
світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео
та інтерв’ю зі знаменитостями. Тепер глядачі можуть спробувати
зрозуміти життя
своїх кумирів.

09.50 Куб-3
11.40 Х/ф «Прилетить
13.50
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
23.45
00.45
01.35
03.05
03.10
04.20

раптом чарiвник»
Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Фермер шукає
дружину-2
Вiкна-Новини
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Сватання
гусара»
Нiчний ефiр

05.15 Т/c «Заколотний
06.05
06.40
06.45
07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.30
13.35
14.40
14.50
14.55
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.20
01.25
01.40
01.50
02.35
03.25
03.50
04.55

шлях»
Очевидець.
Найкумеднiше
Пiдйом
Очевидець.
Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Татусевi доньки»
Kids Time
М/c «Пригоди Джекi
Чана»
Kids Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/c «Закрита школа»
Т/c «Щасливi разом»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Короткий курс
щасливого життя»
Т/c «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Т/c «Врятувати
Грейс»
Т/c «Останнiй акорд»
Так нiхто не кохав
Українцi. Надiя
Райськi сади гетьмана
Сагайдачного

УКРАЇНА

НТН

05.55 Легенди карного
розшуку
06.25 Х/ф «Блокада»

08.30, 19.00, 00.00, 02.05,
04.35 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Знахар-2»
12.00 Детективи
12.30 Т/с «МанГуст-2»
14.35, 19.30 Т/с «Даiшники»
22.00 Т/с «Кримiналiсти.
23.00
00.30
02.35
03.35
05.05
05.25
ТЕТ

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Нью-Йорк»
Х/ф «Грифон» X
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

08.50, 14.55 Т/с

«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi Хіллз90210. Нове
поколiння»
11.45 Т/с «Слон i принцеса»
12.10, 19.25 Богиня шопiнгу
12.45, 18.40 Маша та
моделi-2
13.30, 20.30 Даєш,
молодь!
13.55 Т/с «Маргоша»
15.55 У ТЕТа мама!
16.30 Королева балу
17.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.50 Досвiдос
22.00 Одна за всiх
22.25 Т/с «Гра престолiв»
23.35 Т/с «Ходячi мерцi»
01.00 Х/ф «Дикуни»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10, 22.00 Т/с
«Слiд»

10.00, 23.00 Т/с

«Подружжя»
12.10, 04.25 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.20 Подiї
17.10, 19.15, 03.40 Подiї
Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.45 Говорить
Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
21.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
01.00 Х/ф «Смертельнi
перегони»
02.40 Т/с «У полi зору»
05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

06.10, 13.00, 19.40, 04.05
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру

07.05, 11.05, 14.45, 16.30,
18.30, 21.30

Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
08.15 Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» – «Атлетико»

10.15, 14.00, 20.40, 03.15
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
12.00, 17.30 Чемпiонат
Нiмеччини. Огляд
туру
16.00 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
19.30 Street Stle
22.50 ЧУ. «Шахтар» –
«Динамо»
01.05 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Гранада»
05.00 Новини
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11:10 «ЧОЛОВІК ДЛЯ ЖИТТЯ...»

00:15 «СИГНАЛ»

01:00 «ГАНГСТЕР»

03:00 «НЕ БУЛО ПЕЧАЛІ»

СТБ

1+1

УКРАЇНА

СТБ

Життя Юлії, патологічної невдахи
і старої діви, протікає тихо і розмірено. Але тільки до тих пір, поки
в нього не втручається Женька,
тринадцятирічна племінниця
Юлі, вирішивши особисто влаштувати майбутнє тітки...

Посеред ночі жителі американського мегаполіса приймають загадковий сигнал через
телевізійні та радіоприймачі. Всі,
хто бачить дивну картинку і чує
незрозумілі звуки, відразу ж
втрачають розум ...

Після смерті господаря Френк
Лукас, тихий водій гарлемського
злочинного авторитету, вирішує
створити власну кримінальну
імперію. Його спеціальність – героїн, який він возить безпосередньо з Південно-Східної Азії.

Розмірений побут успішного
вченого-холостяка несподівано
змінила п'ятирічна пустотлива
Сашенька, його позашлюбна
дочка, про існування якої він
дізнався тільки після несподіваної смерті її матері ...

ПЕРШИЙ
06.10, 07.05, 08.05, 23.45

ІНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут

06.20, 07.15 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народу
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православний

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Спорт у

06.40, 07.50 Хазяїн у домi
06.45 Невiдоме вiд вiдомих
06.50 Мультфiльм
07.20 Країна on-line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.15 Експерт на зв'язку
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 20.55, 01.45

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Спорт

1+1
06.00 Служба розшуку дiтей

Милосердя»

календар

Офiцiйна хронiка
09.35 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.00 Легко бути жiнкою
11.00 Паралiмпiада-2012

12.10, 15.20, 18.45, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
12.25 Наша пiсня
13.15, 19.30 Паралiмпiада-

11.10
12.00
12.15
12.40
13.55
14.55
15.50

2012. Плавання
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.15 Euronews
15.30 Паралiмпiада-2012.
Легка атлетика
16.05 Х/ф «12 стiльцiв».
3 с.
17.25 Євро-2012
18.10 Справжня Україна
18.35, 01.35 Паралiмпiада2012. Щоденник
19.00 Країну – народовi
20.50 Лото «Мегалот»

17.00
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55

Паралiмпiада-2012.
Легка атлетика.
Плавання
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.30 Пiдсумки
23.55 Т/с «Епоха честi»

01.35

21.30, 22.55, 02.50

21.00
23.05
01.10

04.00
04.30
04.35

«Подробицях»
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Таємницi
слiдства-9»
Детективи
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Д/ф «Чудеса
зцiлення»
Телефон довiри
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Вiрю»
Х/ф «Обитель»
Парк автомобiльного
перiоду
Х/ф «Великi
перегони»
Подробицi
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Д/ф «Чудеса
зцiлення»

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.25
11.30
12.35

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
ТСН
05.40 Свiтанок
Снiданок з 1+1
06.45 Дiловi факти
ТСН
06.55 Спорт
Снiданок з 1+1
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
ТСН
07.40 Провокатор
Снiданок з 1+1
08.45 Факти. Ранок
ТСН
09.30 Спорт
Снiданок з 1+1
09.35 Надзвичайнi новини
Т/с «Склiфосовський» 10.35 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
Знiмiть це негайно
12.55 Спорт
Iлюзiя безпеки
13.00 Т/с «Морськi

13.45 Пекельна кухня-2
15.15 Росiйськi сiмейнi

дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Т/с «Кодекс честi-3»
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Рубiкон»
Факти
ПроЦiкаве
Свiтанок

15.20

драми

16.35
16.40 Пробач менi, моя
18.45
любове
19.25
17.45 ТСН. Особливе
19.30
18.25 Т/с «Склiфосовський» 20.15
19.30 ТСН
22.40
20.15 На ножах
21.30 Територiя обману

23.55
00.10
01.10
01.20
02.15
03.05
03.40
04.20

22.50 Грошi
00.00 ТСН
00.15 Х/ф «Сигнал»
02.20 Х/ф «Вiтчим»
03.55 Пекельна кухня-2
05.00 Iлюзiя безпеки

СТБ
05.45 Документальний

06.10
07.55
09.15
11.10

13.50
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.35
01.25
02.55
03.00

детектив
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Фермер шукає
дружину-2
Х/ф «Чоловiк для
життя, або На шлюб
не претендую»
Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-2
Вiкна-Новини
МайстерШеф-2
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Не було печалі»
Розмірений побут
успішного вченого-холостяка несподівано змінила п’ятирічна пустотлива Сашенька, його позашлюбна донька, про існування
якої він дізнався
тільки після несподіваної смерті
її матері...

04.15 Нiчний ефiр

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Єфросинiя.

НОВИЙ
05.15 Т/c «Заколотний

НТН
05.55 Легенди карного

06.00 Очевидець.

06.55 Х/ф «Блокада»
08.30, 19.00, 00.00, 02.30,
04.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Знахар-2»
12.00 Детективи
12.30 Т/с «МанГуст-2»
14.35, 19.30 Т/с «Даiшники»
22.00 Т/с «Кримiналiсти.

шлях»

Найкумеднiше

06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець.
07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.35
13.40
14.40
14.50
14.55
15.50
15.55
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.15
01.25
01.35
01.45
01.50
02.35
03.30
03.55
04.50

Продовження»

розшуку

Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Татусевi доньки»
Kids Time
М/c «Пригоди Джекi
Чана»
Kids Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/c «Закрита школа»
Т/c «Щасливi разом»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Короткий курс
щасливого життя»
Т/c «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/c «Врятувати
Грейс»
Т/c «Останнiй акорд»
Обожнювана
Українцi. Надiя
Драй-Хмара. Останнi
сторiнки

23.00
00.30
03.00
04.00
05.00
05.30

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Нью-Йорк»
Х/ф «Раптор» X
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10, 22.00 Т/с
«Слiд»

10.00, 23.00 Т/с

«Подружжя»

11.00, 21.00 Т/с «Глухар.
Повернення»

12.10, 04.30 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 19.15, 03.50 Подiї
Спорт

17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.55 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Катина Любов-2»
01.00 Х/ф «Гангстер»
05.20 Срiбний апельсин

ТЕТ

ФУТБОЛ

08.50, 14.55 Т/с

07.00, 14.40, 04.15

«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi Хіллз90210. Нове
поколiння»
11.45 Т/с «Слон i принцеса»
12.10, 19.25 Богиня шопiнгу
12.45, 18.40 Маша та
моделi-2
13.30, 20.30 Даєш, молодь!
13.55 Т/с «Маргоша»
15.55, 01.05 У ТЕТа мама!
16.30 Королева балу
17.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.50, 01.30 Досвiдос
22.00 Одна за всiх
22.25 Т/с «Гра престолiв»
23.35 Т/с «Ходячi мерцi»

Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
08.15 ЧУ. «Ворскла» –
«Днiпро»
10.15 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Валенсiя»
12.15, 16.00 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
12.40 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенхем» –
«Норвiч»
16.30 Жеребкування 1/16
фiнала. Кубок
України
17.00, 19.55 Футбол live
17.55 ЧУ. Перша лiга.
«Сталь» – «Миколаїв»
20.30 ЧУ. «Шахтар» –
«Динамо»
01.05 ЧУ. Перша лiга.
«Сталь» – «Миколаїв»
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11:40 «ТАМ, ДЕ ЖИВЕ КОХАННЯ»

23:20 «ПЕЙНТБОЛ»

00:30 «ГІДРА»

01:00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

СТБ

1+1

НТН

УКРАЇНА

Сергій перебрався у місто з села
і за короткий час встиг багато
чого досягти: і добитися матеріального благополуччя, і знайти
супутницю життя. Але одного
разу Сергій дізнається, що у
рідному селі у нього є донька...

Кілька людей відгукнулися на
оголошення пропозиції товариської гри у пейнтбол. Проблеми почалися, коли гравцям
стало зрозуміло, що супротивник стріляє справжніми кулями.

Джек Стоун вірить, що Примарний острів, який виявляється на радарі, є містичним
місцем. Але він не підозрює,
що охороняє острів Гідра – міфічна істота із сімома зміїними
головами ...

Він хотів одного – зникнути. Замість цього за Борном тепер
полюють люди, які зробили його
таким, який він є. Він втратив
пам'ять і людину, яку кохав. Але
його не можуть затримати навіть
професійні вбивці.

ПЕРШИЙ

06.40, 07.50 Хазяїн у домi
06.45 Невiдоме вiд вiдомих
06.50 Мультфiльм
07.20 Країна on-line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.15 Експерт на зв'язку
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 20.55, 01.45
Офiцiйна хронiка

09.40 Книга.ua
10.05 Здоров'я
11.00 Паралiмпiада-2012
12.05, 15.20, 18.45, 21.10,
05.50 Дiловий свiт
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я

12.35 Крок до зiрок.
Євробачення
13.20 Ближче до народу
14.00, 19.30 Паралiмпiада2012. Плавання
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.15 Euronews
15.30 Баскетбол. ЧЄ.
Квалiфiкацiя.
Хорватiя – Україна
16.50 Х/ф «12 стiльцiв».
4 с.
18.10 Справжня Україна
18.35, 01.35 Паралiмпiада2012. Щоденник
19.00 Про головне
21.20 Досвiд
22.35 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
22.40, 02.50 Паралiмпiада2012. Легка атлетика.
Плавання
23.30 Пiдсумки
23.55 Т/с «Епоха честi»
00.45 Вiд першої особи
01.50 ТелеАкадемiя
05.00 М/с «Сандокан»

ІНТЕР

05.30 Т/с «Маршрут
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.15
12.40
13.55
14.55
15.50
17.00
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.05
00.55
03.15
03.45
03.50
04.40

Милосердя»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Таємницi
слiдства-9»
Детективи
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Д/ф «Кохання як
кара»
Телефон довiри
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Вiрю»
Х/ф «У твоїх очах»
Х/ф «Пагорб»
Подробицi
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Д/ф «Кохання як
кара»
Знак якостi

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку дiтей 05.25
05.40
06.05 ТСН
06.40
06.45 Снiданок з 1+1
06.50
07.00 ТСН
06.55
07.10 Снiданок з 1+1
07.35
07.40
08.00 ТСН
08.45
08.05 Снiданок з 1+1
09.30
09.00 ТСН
09.35
09.10 Снiданок з 1+1
10.35
10.20 Т/с «Склiфосовський» 12.45
12.55
11.30 Знiмiть це негайно
13.00
12.35 Iлюзiя безпеки
13.45 Пекельна кухня-2

15.20

15.20 Росiйськi сiмейнi
драми

16.40 Пробач менi, моя
любове

17.45 ТСН. Особливе

16.35
18.45
18.55
19.00

18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30 ТСН
20.15 Давай, до побачення!
21.30 Чотири весiлля-2
23.05 ТСН
23.20 Х/ф «Пейнтбол»
01.15 Х/ф «Сигнал»
02.55 Територiя обману
03.45 Пекельна кухня-2
04.55 Iлюзiя безпеки

21.15
23.25
00.55
01.10
01.20
02.15
03.00
03.20
04.10

Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Опери»
Факти. День
Спорт
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
КХЛ. «Слован»
(Братислава) –
«Донбас» (Донецьк)
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Спорт
Т/с «Кодекс честi-3»
Т/с «Рубiкон»
Факти
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ

НОВИЙ

05.25 Документальний
06.10
07.55
09.35
10.40
11.40
13.50
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
01.00
01.50

детектив
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Х/ф «Там, де живе
кохання»
Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-2
Вiкна-Новини
Зваженi та щасливi-2
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Німецька вівчарка Рекс працює
штатним співробітником віденської кримінальної
поліції у відділі по
розслідуванню
вбивств. Гострий
нюх, безстрашність і відданість
друзям-поліцейським зробили Рекса справжньою грозою
злочинного світу.

03.20 Вiкна-Спорт
03.25 Х/ф «На жвавому
мiсцi»
05.00 Нiчний ефiр

07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.30
13.35
14.35
14.45
14.50
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.20
01.25
01.40
01.50
01.55
02.40
03.30
03.40
04.00
04.55

Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Татусевi доньки»
Kids Time
М/c «Пригоди Джекi
Чана»
Kids Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/c «Закрита школа»
Т/c «Щасливi разом»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Короткий курс
щасливого життя»
Т/c «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/c «Врятувати
Грейс»
Т/c «Останнiй акорд»
Княгиня Ольга
Таємниця кохання.
Олександрiя
Українцi. Вiра
Скiфи (свiдчення та
версiї)

УКРАЇНА

НТН

06.00 Легенди карного
розшуку
06.30 Х/ф «Блокада»

08.30, 19.00, 00.00, 02.20,
04.45 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Знахар-2»
12.00 Детективи
12.30 Т/с «МанГуст-2»
14.35, 19.30 Т/с «Даiшники»
22.00 Т/с «Кримiналiсти.
23.00
00.30
02.50
03.45
05.15
05.35
ТЕТ

Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Нью-Йорк»
Х/ф «Гiдра» X
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

08.50, 14.55 Т/с
«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi Хіллз90210. Нове
поколiння»
11.45 Т/с «Слон i принцеса»
12.10, 19.25 Богиня шопiнгу
12.45, 18.40 Маша та
моделi-2
13.30, 20.30 Даєш, молодь!
13.55 Т/с «Маргоша»
15.55, 01.05 У ТЕТа мама!
16.30 Королева балу
17.35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.50, 01.30 Досвiдос
22.00 Одна за всiх
22.25 Т/с «Гра престолiв»
23.35 Т/с «Ходячi мерцi»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10, 22.00 Т/с
«Слiд»

10.00, 23.00 Т/с

«Подружжя»

11.00, 21.00 Т/с «Глухар.
Повернення»

12.10, 04.20 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.25 Подiї
17.10, 19.15, 03.40 Подiї
Спорт

17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.45 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Катина Любов-2»
01.00 Х/ф «Ультиматум
Борна»

02.45 Т/с «У полi зору»
05.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.10, 18.55, 04.30

Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
08.15 ЧУ. Перша лiга.
«Сталь» – «Миколаїв»
10.15 Чемпiонат Англiї.
«Вест Хем» –
«Фулхем»
13.15 Futbol Mundial
13.40 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Гранада»
16.00, 03.30 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
16.55 Вiдбiр до Євро-2013
(U21). Росiя – Польща

19.45, 22.30 Футбол live
20.25 Вiдбiр до Євро-2013

(U21). Україна –
Мальта
23.00 Вiдбiр до Євро-2013
(U21). Росiя – Польща
01.15 ЧУ. «Шахтар» –
«Динамо»
05.15 Новини
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16:05 «НАДБАННЯ РЕСПУБЛІКИ»

23:30 «ОХОРОНЕЦЬ»

23:30 «МОРСЬКИЙ ПІХОТИНЕЦЬ»

02:00 «ВІЙНА ЧАРЛІ ВІЛСОНА»

ПЕРШИЙ

НТН

1+1

УКРАЇНА

Весна 1918 року. Тараканов,
управляючий маєтком князя, за
допомогою колишнього вчителя
фехтування Маркіза і безпритульного Кешки, викрадає з покинутого господарями маєтку
колекцію картин та скульптур.

Гаррі Мітчелл – крутий лондонський хлопець, який виріс в бандитських кварталах. Він виходить з в'язниці, де відсидів три
роки. І доля дає йому шанс.
Гаррі стає охоронцем у популярної кінозірки ...

Дружину головного героя викрадає банда мисливців за коштовностями під керівництвом
страшного вбивці. Тепер Джону
Твайтону належить врятувати її,
використовуючи весь досвід
ведення бойових дій.

Драма розгорнулась нав коло
шахраюватого конгресмена від
штату Техас. Він переживає
скандал за скандалом, більш
того, стає свідком найуспішнішої
операції
ЦРУ
в історії Штатів.

ПЕРШИЙ
06.25, 06.40, 07.15, 07.45
Країна on-line
Заголовки
Хазяїн у домi
Невiдоме вiд вiдомих
Православний
календар
07.20 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
07.40 Глас народу
08.15 Експерт на зв'язку
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня

06.30
06.45
06.50
06.55

09.10, 20.55, 01.45
Офiцiйна хронiка

09.20 Д/ф «Княгиня-

черниця»
09.55 Легко бути жiнкою
11.00 Паралiмпiада-2012

12.10, 15.15, 21.15, 05.50
Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
12.55 Околиця

13.25, 19.30, 03.20
Паралiмпiада-2012.
Плавання
15.00, 18.20, 01.20 Новини
15.10 Euronews
15.25 Наша пiсня
16.05 Х/ф «Надбання
республiки»
18.35, 01.35 Паралiмпiада2012. Щоденник
18.45 Шляхами України
19.10, 03.00 After Live
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.00 Пiдсумки
00.20 Т/с «Епоха честi»
01.50 Нацiональна
двадцятка
04.55 М/с «Сандокан»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Маршрут

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.15
12.40
13.55
14.55
15.50
17.00
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
02.00
03.45

Милосердя»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Таємницi
слiдства-9»
Детективи
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Сiмейний суд
Судовi справи
Д/ф «Невiдомi дiти
вiдомих батькiв»
Телефон довiри
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Велика полiтика
Х/ф «Суїннi Тодд»
Подробицi

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.25
11.35
12.40
13.50
15.20

16.40
17.45
18.25
19.30
20.15
21.30

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Склiфосовський»
Знiмiть це негайно
Iлюзiя безпеки
Пекельна кухня-2
Росiйськi сiмейнi
драми
Пробач менi, моя
любове
ТСН. Особливе
Т/с «Склiфосовський»
ТСН
Добрий вечiр-2
Х/ф «Перевiзник»
Віртуозні погоні,
чудові бійки,
смертельно небезпечне купання
у палаючій нафті,
стрибки з парашутом, на який
мчить вантажівка, – такого драйву ви давно не
відчували!

23.30 Х/ф «Морський
01.30
03.05
04.25
05.10

пiхотинець»
Х/ф «Нiтро»
Х/ф «Пейнтбол»
Пробач менi, моя
любове
Iлюзiя безпеки

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Спорт
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Спорт
09.35 Провокатор
10.35 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Морськi

15.20
16.35
18.45
19.25
19.30
20.15
22.40
23.55
00.10
01.10
01.20
02.15
03.00
03.35
04.20

дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Т/с «Кодекс честi-3»
Спорт
Голi та смiшнi
Т/с «Рубiкон»
Факти
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ
05.20 Документальний

НОВИЙ
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець.

детектив

05.45 Х/ф «Чоловiк для
життя, або На шлюб
не претендую»

07.45 Т/с «Дiвоча вечiрка»

07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00

17.40 Вiкна-Новини

09.55
13.35
iншi пригоди Шурика» 13.40

17.50 Х/ф «Операцiя «И» та
20.00 Танцюють всi!-5

14.35
14.50
14.55
15.45
15.50
16.55

22.00 Вiкна-Новини
22.40 Танцюють всi!-5
23.50 ВусоЛапоХвiст
Це найсмішніші
відеосюжети про
тварин –
починаючи від
домашніх кішок і
собак, закінчуючи дикими мавпами та слонами.

01.25 Х/ф «Там, де живе
кохання»

03.00 Вiкна-Спорт
03.10 Х/ф «Мiчман Панiн»
04.40 Нiчний ефiр

17.50
19.00
19.30
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.15
01.25
01.35
01.45
02.30
03.20
03.35
04.05

Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Татусевi доньки»
Kids Time
М/c «Пригоди Джекi
Чана»
Kids Time
Teen Time
Т/c «Друзi»
Teen Time
Т/c «Свiтлофор»
Т/c «Не родись
вродливою»
Т/c «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/c «Закрита школа»
Т/c «Щасливi разом»
Т/c «Воронiни»
Т/c «Короткий курс
щасливого життя»
Т/c «Свiтлофор»
Репортер
Спортрепортер
Т/c «Врятувати
Грейс»
Т/c «Останнiй акорд»
Мовчазне божество
Київ на межi столiтть
Четверта хвиля

НТН
06.00 Легенди карного
розшуку

07.05 Х/ф «Блокада»
08.30, 19.00, 03.10, 04.45
Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 17.00 Т/с «Знахар-2»
12.00 Детективи
12.30 Т/с «МанГуст-2»
14.35 Т/с «Даiшники»
19.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»

УКРАЇНА
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Подружжя»
11.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
12.10, 04.30 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.10, 19.15, 03.45 Подiї.
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.00, 03.30 Подiї
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.30 Х/ф «Охоронець» Y
01.45 Х/ф «Трансморфе-

20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.00 Х/ф «Щоденник

03.40
04.10
05.15
05.35

00.00 Х/ф «Брiджет Джонс.

ри» Y
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
08.50, 14.55 Т/с
«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi Хіллз90210. Нове
поколiння»
11.45 Т/с «Слон i принцеса»
12.10 Богиня шопiнгу
12.45, 18.40 Маша та
моделi-2
13.30 Даєш, молодь!
13.55 Т/с «Маргоша»
15.55, 01.05 У ТЕТа тато!
16.30 Королева балу
17.35 Т/с «Хто у домi
господар?»
18.15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
22.00 Одна за всiх
22.25 Т/с «Гра престолiв»

Брiджет Джонс»
Межi розумного»

02.00 Х/ф «Війна Чарлі
Вілсона»

ФУТБОЛ
07.15, 12.15 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
08.15 ЧУ. «Чорноморець» –
«Зоря»
10.15, 16.50 Вiдбiр до Євро2013 (U21). Україна –
Мальта
13.15 Вiдбiр до Євро-2013
(U21). Росiя – Польща
15.15 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
16.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
18.50 Street Stle
18.55 Вiдбiр до ЧС-2014.
Росiя – Півн. Iрландiя
21.10, 01.40 Futbol Mundial
21.40 Вiдбiр до ЧС-2014.
Нiмеччина –
Фарерськi
23.40 Вiдбiр до ЧС-2014.
Росiя – Півн. Iрландiя
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21:20 «ОСТАННІЙ БОЙСКАУТ»

00:05 «АРН. ОБ’ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО»

00:25 «НЕСТРИМНІ»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Двоє друзів – охоронець Джо і
колишній футболіст Джиммі –
шукають убивць дівчини одного
з приятелів, підозрюючи, що
скоєне – справа рук мафіозного
клану, який заправляє тоталізатором під час футбольних матчів
...

Три новели про Шурика, який
б'ється з хуліганом Федьком,
вельми незвичайним способом
готується до іспитів і попереджує
«пограбування століття», на яке
йде знаменита трійка – Бовдур,
Боягуз та Бувалий ...

Після усіх труднощів, сумнівів і
випробувань Арн залишає Єрусалим зовсім іншою людиною.
Він повертається до Швеції, до
своєї сім'ї та до кохання своєї
юності, Сесілії, з якою вони були
розлучені 20 років.

Немає такого виду спорту, який
не був би доступний Сліму, Отісу,
Френку і Алексу. Але їм миліше
те, що лоскоче нерви і стимулює
викид адреналіну. Стрибнути з
моста, впасти в море, сидячи у
вантажівці, – без проблем!

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
07.00, 23.55 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.40 Олiмпiйський виклик
08.00, 09.35 Шустер-Live
09.20 Школа юного

04.40
08.55
10.00
10.50

10.45
11.10
12.10

21:50 «ОПЕРАЦІЯ «И»...
ICTV

суперагента
After Live
Паралiмпiада-2012
Фестиваль гумору
«Коблево»
Зелений коридор

Велика полiтика
Орел та Решка
Україно, вставай!
Х/ф «Парi на
кохання»
12.45 Х/ф «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
До бізнесмена

1+1

06.15
07.00
08.00
09.00
10.15
10.40
11.05

Івана Журбіна

13.45
14.00, 19.35, 04.05

звертається ма-

Паралiмпiада-2012.
Плавання
14.40 В гостях у Д. Гордона
15.30 Золотий гусак
16.00 Баскетбол. ЧЄ.
Квалiфiкацiя.
Україна – Кiпр
17.45 Мiжнароднi змагання
з конкуру «Донбастур»
19.05, 01.40 Свiт атома
19.25, 01.30 Паралiмпiада2012. Щоденник
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Зворотний зв'язок
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.10 Кабмiн: подiя тижня
21.20 Україна iнновацiйна
21.30, 22.55 Паралiмпiада2012. Легка атлетика
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.30 Твiй голос
00.20 Це було недавно, це
було давно...
02.00 Нащадки
03.05 ТелеАкадемiя
05.25 М/с «Сандокан»

на – їй потрібні

ти-одиначка Іри-

19.30
20.15
22.00

гроші на операцію доньки. Іван
обіцяє допомогти, але забуває.
Зневірена жінка
продає квартиру
і переїздить
у село.

16.55
19.00
20.00
20.30
21.00
23.00
01.45
02.15

Юрмала-2011
Розсмiшити комiка
Подробицi
Вечiр боксу на
«Iнтерi» з В. Кличко
Майдан's
Великий бокс.
В. Кличко vs М. Чарр
Подробицi
Х/ф «Ордер на
смерть»

00.10
02.00
04.10

ICTV
М/с «Смурфи»
Справжнi лiкарi-2
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Тiмон i Пумба»
М/с «Тiмон i Пумба»
Х/ф «Ворожiння при
свiчках»
ТСН
Операцiя краса-2
Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
Х/ф «Перевiзник»
Х/ф «Останнє танго у
Парижi»
Х/ф «Нiтро»
У минулому
Макс – профі вуличних гонок,
який заробляв
викраденням дорогих автомобілів. Але після
знайомства з
Еліс він веде спокійне і щасливе
життя, поки вона
не опиняється
перед загрозою
смерті ...

05.25
06.00
06.30
07.15
08.45
10.00
10.30
11.25
12.45
12.50
14.00
16.30
18.45
19.00

СТБ
Факти
Iнший футбол
Козирне життя
М/ф «Скубi Ду i
Пiрати, на абордаж!»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Провокатор
Спорт
Дивитися всiм!
Х/ф «Американський
нiндзя-4. Повне
знищення»
КХЛ. ЦСКА
(Москва) – «Донбас»
(Донецьк)
Факти. Вечiр
Х/ф «Подвiйний
КОПець»
Історія двох напарників – ньюйоркських поліцейських, зайнятих пошуками дуже дорогої бейсбольної картки,
викраденої в
одного із них. Вони змушені протистояти нещадному гангстерові,
який божеволіє
від колекційних
штучок.

21.20 Х/ф «Останнiй
бойскаут» Y

23.55 Наша Russia
00.50 Голi та смiшнi
01.45 Х/ф «Сукупнiсть
брехнi» Y

НОВИЙ

05.05 Нашi улюбленi
мультфiльми
06.05 Х/ф «Небезпечно для
життя!»
Одного ранку після сильної грозової ночі Молодцов виявив на пішохідній частині
вулиці оголений
дріт і, щоб уникнути нещасного
випадку, залишився чергувати
біля джерела
можливої
трагедії.

07.45 Караоке на Майданi
08.45 Снiданок
з Ю. Висоцькою
Їмо вдома
ВусоЛапоХвiст
Зваженi та щасливi-2
Танцюють всi!-5
Х-Фактор-3
Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди
Шурика»
00.00 Детектор брехнi-2
01.00 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
02.35 Нiчний ефiр

08.55
10.05
11.25
15.55
19.00
21.50

05.45
07.20
09.00
09.35
10.00
11.10
12.05
13.05
16.15
19.00
20.40
22.00

Т/c «Останнiй акорд»
Свiтлi голови
М/c «Качинi iсторiї»
М/c «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
КабрiоЛiто. Краще
Пiкнiк
Новий погляд
Т/c «Воронiни»
Х/ф «Вам лист»
М/ф «Альоша
Попович i Тугарин
Змiй»
М/ф «Добриня
Микитич i Змiй
Горинич»
Х/ф «Бiлявка в
законi»
Білявка Ел Вудс
до всього ставиться серйозно –
до макіяжу, дієт і
останньої колекції від Шанель.
Але коли справа
стосується кохання, вона здійснює
необачний крок –
поступає у Гарвард. Тримайся,
професуро!

00.00 Спортрепортер
00.05 Х/ф «Арн. Об'єднане
королiвство»

02.10 Т/c «Врятувати
Грейс»

02.55 Ох, не говорiть менi
про кохання...

03.40 Розквiт українського
кiно

УКРАЇНА

НТН

06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.10 Срiбний
Києва

07.40 Х/ф «Джек Хантер.
09.40
11.30
12.00
13.00
15.00
19.00
23.00
00.00
00.25
02.05
03.40
05.15
05.35
ТЕТ
07.40
08.10
08.35
09.35
10.35

Небесна зiрка»
Х/ф «Огарьова, 6»
Речовий доказ
Свiдок
Х/ф «Кидали»
Т/с «УГРО»
Т/с «Крутi береги»
Свiдок
Свiдок
Х/ф «Нестримнi» Y
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
М/с «Чорний плащ»
М/ф «Незнайка на
Мiсяцi»
10.45 Дикi та смiшнi
11.10 Одна за всiх
11.45 Т/с «Хто у домi
господар?»
12.25, 13.25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12.50 ТЕТ 2.0
14.55 Х/ф «Моя
суперколишня»
16.55 Королева балу-2
18.55 Х/ф «Викрутаси»
21.05 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Даєш, молодь!
22.35 Слава зi Славеком
Славiним
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»

апельсин

07.00 Ранок з «Україною»
09.25 М/ф «Ну,
постривай!»

09.35, 11.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
12.00, 03.40 Т/с «Дорожнiй
патруль-8»

14.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

16.10, 19.20 Т/с «Росiйська
спадкоємиця»

19.00, 03.20 Подiї
21.10 Х/ф «Рiвняння з
усiма вiдомими»

01.15 Х/ф «Король, дама,
валет»

02.50 Щиросердне зiзнання
ФУТБОЛ
06.15, 12.30, 01.25 Вiдбiр
до ЧС-2014. Росiя –
Півн. Iрландiя
08.15, 19.10 Вiдбiр до ЧС2014. Нiмеччина –
Фарерськi о-ви
10.25, 23.10 Вiдбiр до ЧС2014. Аргентина –
Парагвай
12.25 Street Stle
14.40 Вiдбiр до Євро-2013
(U21). Україна –
Мальта
16.55 Вiдбiр до ЧС-2014.
Шотландiя – Сербiя
21.10 Вiдбiр до ЧС-2014.
Данiя – Чехiя
03.35 Вiдбiр до ЧС-2014.
Шотландiя – Сербiя
05.35 Новини

qrjlprfpoojl
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13:25 «КАЛИНА ЧЕРВОНА»

14:10 «КОХАННЯ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ»

00:00 «СІМ»

02:45 «ЗА МЕЖЕЮ»

ПЕРШИЙ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Сумна історія злодія на прізвисько Горе, який відбув строк і намагався почати нове життя; про
його кохання до жінки, з якою він
листувався, і про трагічну загибель від рук колишніх «колег» на
чолі з жорстоким Бурцевим.

Три нехлюя – Артем, Ігор і
Оле – люблять спокушати дівчат,
після чого обговорювати свої
«досягнення». Але одного разу
цьому приходить кінець, тому
що всі троє виявлять, що більше
не можуть займатися сексом ...

В основі фільму лежить поліцейське розслідування серії
кривавих убивств. Кожне – покарання за певні смертні гріхи.
Зупинити маніяка під силу тільки
ветерану нью-йоркської поліції
та його молодому напарнику ...

Сара виходить заміж і їде до
Лондона, де знайомиться з доктором Ніком Келлахеном, одержимим ідеєю порятунку бездомних Африки. Вона переймається
одержимістю Ніка і відправляється в Ефіопію.

ПЕРШИЙ
06.25 Свiтовий рекорд

ІНТЕР
03.35 Т/с «Двi долi. Нове

української пiснi

07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.50 Гiмалаї
В. Щербачова
09.00 Смiшний та ще
смiшнiший
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Крок до зiрок.
Євробачення
10.20 Країну – народовi
10.35 Караоке для дорослих
11.30, 20.30 Ближче до
народу
12.05 Шеф-кухар країни
13.00 Золотий гусак
13.25 Х/ф «Калина
червона»
15.15 Паралiмпiада-2012.
Щоденник
15.25 Паралiмпiада-2012.
Футбол. Матч за
бронзу
16.45 Маю честь запросити
17.30 Дiловий свiт
18.15 Фестиваль гумору
«Коблево». Гурт
«Фрiстайл»
19.35 Фестиваль гумору
«Коблево». Дует
«Кролики»
21.00, 01.25 Пiдсумки дня
21.10 Офiцiйна хронiка
21.20 Головний аргумент
21.30, 01.35 Паралiмпiада2012. Церемонiя
закриття
00.35 Олiмпiйський виклик
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
04.35 М/с «Сандокан»
05.00 Околиця

1+1
06.00 Х/ф «Володарi

життя»

шторму»

06.00 Великий бокс.

08.05 Ремонт
09.00 Лотерея «Лото

В. Кличко vs М. Чарр
08.50 Д/ф «Кличко»
11.20 Х/ф «Дiамантова
рука»
Скромний і чесний радянський
працівник Семен
Семенович під
час зарубіжної
туристичної поїздки знайомиться з симпатичним чоловіком і
випадково стає
центральною фігурою в операції
по виявленню
шайки «валютчи-

10.15
10.40
11.05
19.30
20.15
22.20
23.20
00.05
02.45
04.30

«Забава»
М/с «Тiмон i Пумба»
М/с «Тiмон i Пумба»
Х/ф «Ворожiння при
свiчках»
ТСН-Тиждень
Х/ф «Моя божевiльна
сiм'я»
Свiтське життя
ТСН-Тиждень
Х/ф «Бруклiнськi
копи»
Х/ф «За межею»
Х/ф «Опiвнiчний
ковбой»

ICTV
06.30 Факти
06.50 Квартирне питання
07.40 Анекдоти по-

08.20
08.50
09.55
11.00
12.00
12.25
12.30
13.50
14.10
16.05
18.45
19.30
21.25

Гаряча точка,
десь за межами
Росії. Під час бою
один з миротворців – Андрій – рятує життя іншому
– Віктору, який
не забувши про
допомогу, прийшов на виручку
навіть через 20
років потому... до
вдови Андрія.

Щоб здійснити
свою «американську мрію»,
хлопчині з Техасу
доводиться йти
на постійні хитрощі в кам’яних
джунглях НьюЙорка. Але його

ків»...

13.30
17.50
20.00
21.05
23.15
00.35

Т/с «Биття серця»
Т/с «Анна Герман»
Подробицi тижня
Т/с «Анна Герман»
Що? Де? Коли?
Х/ф «Французька
вулиця»
02.30 Х/ф «Грабiжники
поїздiв»
04.00 Подробицi тижня
04.40 Знак якостi

викрутаси – ніщо
в порівнянні з хитрощами досвідченого пройдисвіта, на вудку
якого він попадається.

українськи
Дача
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Iнший футбол
Спорт
Максимум в Українi
Наша Russia
Х/ф «Кохання у
великому мiстi»
Х/ф «Подвiйний
КОПець»
Факти тижня
Х/ф «Зброя»
Х/ф «Останнiй
герой» Y

СТБ
05.15 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.50 Х/ф «Людина
08.50
09.00
10.10
11.10
12.15
16.05
19.00
20.05
00.15
01.15

Надійка Смирнова не поступає у
московський інститут. У неї починається роман
з Віталієм, який
теж не пройшов
за конкурсом.
Але спільне життя швидко набридає йому, і Надя
залишається одна з дитиною на

23.30 Х/ф «Останнiй
бойскаут» Y

01.55 Х/ф «Американський
нiндзя-4. Повне
знищення»
03.40 Iнтерактив. Тижневик
03.55 ПроЦiкаве
04.35 Свiтанок

народилася»
Снiданок
з Ю. Висоцькою
Їмо вдома
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Караоке на Майданi
МайстерШеф-2
Х-Фактор-3
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Батькiвський
iнстинкт»
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Х/ф «Людина
народилася»

руках ...

02.55 Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10 Т/c «Останнiй акорд»
07.00 Свiтлi голови
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 Свiтлi голови
09.15 М/c «Качинi iсторiї»
09.50 М/c «Пiнгвiни з
Мадагаскару»

10.15 ЛОЛ
11.55 Т/c «Щасливi разом»
15.00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин
Змiй»
16.45 М/ф «Добриня
Микитич i Змiй
Горинич»
18.05 Х/ф «Бiлявка в
законi»
20.05 Х/ф «Таксi»
Молодий таксист
Даніель схиблений на швидкій
їзді. Як ураган
проноситься він
по звивистих вулицях Марселя,
лякаючи пасажирів та перехожих.
Непідкупний поліцейський Емільєн змушує його допомогти
упіймати банду
злодіїв ...

22.00 Х/ф «Бiлявка в
законi-2»

23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Сiм»
02.25 Т/c «Врятувати
Грейс»

УКРАЇНА
НТН
06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.40 Срiбний
Києва

07.15 Т/с «Одного разу в
Ростовi»

11.30 Легенди карного
12.00
13.00
15.00
19.00
22.50
02.35
04.10
05.15
05.35
ТЕТ
07.40
08.10
08.35
09.35
10.35

розшуку
Агенти впливу
Т/с «Розкол»
Т/с «Крутi береги»
Т/с «Каменська-3»
Х/ф «Хрещений
батько-2»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

Малята-твiйнята
Телепузики
Байдикiвка
М/с «Чорний плащ»
М/ф «Незнайка на
Мiсяцi»
10.45 Х/ф «Немовля на
прогулянцi»
12.45 Х/ф «Моя
суперколишня»
15.00, 15.35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16.00, 22.05 Т/с
«Вiсiмдесятi»
17.00 Х/ф «Викрутаси»
19.00 Мiстер Трололо
19.55 Даєш, молодь!
21.00 Одна за всiх
23.10 Т/с «Ходячi мерцi»
01.10 Дурнів + 1
01.35 Х/ф «Бум-2»
03.15 До свiтанку

апельсин

06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Серце дракона»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00, 04.10 Т/с «Дорожнiй
патруль-8»

14.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

16.10 Т/с «Бiгль»
18.10, 19.30 Т/с «Iнтерни»
19.00, 03.40 Подiї тижня
22.15 Великий футбол
00.15 Т/с «Ментiвськi
вiйни-4»

ФУТБОЛ
06.15, 01.00 Вiдбiр до ЧС2014. Данiя – Чехiя
08.15 Вiдбiр до ЧС-2014.
Аргентина – Парагвай
10.20 Журнал. Лiга
чемпiонiв УЄФА
10.50 Street Stle
11.00 Д/ф «Футбол у
Новому свiтi»
12.40 Futbol Mundial
13.10 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
14.10 ЧУ. Фiнал. Пляжний
футбол
16.00, 03.15 Вiдбiр до ЧС2014. Росiя – Півн.
Iрландiя
18.15 Вiдбiр до Євро-2013
(U21). Україна –
Мальта
20.30 Вiдбiр до ЧС-2014.
Шотландiя – Сербiя

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 32, 31 серпня 2012 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2012» ТРИВАЄ...

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» розміром від 10х15 до 30х40 см. Разом із фото має бути надана коротка інформація
про конкурсантку (вік, освіта, військове звання, посада, вислуга років на військовій службі, сімейний стан, уподобання), а також поштова адреса та контактний телефон учасниці. Фото конкурсанток проходитимуть попередній
відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Прикордонник України», «Народна армія» та «Іменем закону», журналу «Камуфляж», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За
підсумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць
конкурсу відбудеться в другій половині грудня 2012 року. Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net .

Старший лейтенант Анастасія ТВЕРДОВСЬКА,
начальник відділення інспекторів прикордонної
служби ВПС «Кучурган» Білгород-Дністровського ПЗ.
Уподобання: подорожування, рибальство та кулінарія.

Старший лейтенант Наталя ХМІЛЬ, інспектор
відділу ДАІ Солом’янського райуправління
ГУМВС України в місті Києві.
Займається фітнесом і бігом.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 22 серпня 2012 року № 400-ОС
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби
України
підполковнику БАРАНОВСЬКОМУ Віталію
Георгійовичу
підполковнику БУКОЄМСЬКОМУ Сергію
Леонідовичу
підполковнику ІСАЄВУ Костянтину
Володимировичу
підполковнику КИРИЧЕНКУ Олександру
Івановичу
підполковнику ОХРІМЧУКУ Валерію
Миколайовичу
підполковнику ХАРЧЕНКУ Олексію Васильовичу
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
підполковнику АДАМЧУКУ Олександру
Валерійовичу
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ШВИДКОМУ Денису
Анатолійовичу
підполковнику ШМИРЮ Валерію
Володимировичу
Відповіді на сканворд,
опублікований у цьому номері:

по Окремому відділу внутрішньої безпеки
по Північному регіональному управлінню ДПСУ
підполковнику БОРЦЮ Вадиму Олександровичу
полковник медичної служби
по Адміністрації Державної прикордонної служби
України
підполковнику медичної служби КАЧМАРУ
Володимиру Йосиповичу
від 26 серпня 2012 року № 407-ОС
полковник
по Національній академії ДПСУ
підполковнику АФАНАСЬЄВУ Анатолію
Олександровичу
підполковнику КУХАРУ Валерію Васильовичу
від 29 серпня 2012 року № 411-ОС
підполковник медичної служби
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору медичної служби ЛЯЩУКУ
Олександру Дмитровичу
Управління кадрів АДПСУ

АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця:

провідний спеціаліст відділу фінансової експертизи Фінансовоекономічного департаменту.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта за
спеціальністю „Фінанси і кредит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді
спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом у
інших сферах управління не менше 2 років за необхідності; вільне володіння
державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я Голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві
фотокартки розміром 4х6 см, засвідчені нотаріально копії документів про
освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, копія паспорта, копія
трудової книжки.
Документи приймаються з 27 серпня по 26 вересня 2012 року за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Допитують п’яного у міліції.
– Прізвище?
– Чиє?
– Ім’я?
– Чиє?
– Чиє Чиє. Хм... Кореєць, чи що?
* * *
Бабця, яка переглядає фотографії на iPad, завжди слинить
палець.
* * *
Згідно показань потерпілого, грабіжник був не менше 3
метрів на зріст та майже півтонни вагою.

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
ООлег
лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Черговий по номеру
Василь КЛИМЕНКО
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Олександра САПРИКІНА, курсант інженерноавіаційного факультету Харківського університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Займається спортом, танцями та моделює одяг.

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 8262 прим. Замовлення: 25604
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

