Ç головним дерæавним святом, Україно!
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Незалеæна Україна
Ç висоти ïтаøиного ïольоту,
Äе літаþть гордо æуравлі,
П'þ красу о÷има, на÷е воду
Ðідної ïрекрасної землі.

На перехресті
торгових шляхів

П'þ é не моæу досõо÷у наïиться
Òвоїõ ÷ар, ùо сильно так ï'янять.
Âдень милуþсь, а но÷ами сниться
Ðідниé краé, де æуравлі летять.
Україно, земле моя рідна,
Ìатінко, леáідонько моя,
Незалеæна ти, як ïтиця вільна,
Ніáи вітер, зорі та моря!
Покоління всі милуþться тоáоþ –
Незрівнянна, мила, ÷арівна,
Îáіéмеø ти коæного красоþ
І в дуøі оселиться весна.
Çаùеáе÷е æаéворонок в ïолі,
Прокуº зозуля сотні літ,
Коæен ïтаõ від÷уº ïрисмак волі –
×арівниé, нена÷е ясен світ.
Òи завæди, я вірþ, áудеø вільна
×ерез ïокоління і літа.
У моºму серці Україна
Незалеæна, вільна і свята!
Àлла ÌÀÑÒІПÀН,
Нав÷альниé центр ÄПÑУ
МІЖВІДОМЧА НАРАДА

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

Нелегали шукають канали

Народу дух ввібрало полотнище

Питання боротьби з нелегальною міграцією в Україні
не втрачає своєї актуальності. Хоча останніми роками
вдалося досягнути суттєвих позитивних зрушень, незаконні
мігранти постійно шукають нові шляхи проникнення в нашу
країну. Аби провести аналіз міграційної ситуації, окреслити
проблемні питання та визначити напрямки спільної роботи
в центральному апараті ДПСУ зібралися представники СБУ,
МВС, Держміграційної служби та Міносвіти.

Що таке прапор знає навіть маленька дитина.
Пригадую, в свої 2 рочки донька, дивлячись на синьожовтий стяг, завжди захоплено викрикувала: «Україна
– це Україна!». І справді, як то кажуть, устами малечі
глаголить істина, адже це полотнище дійсно є носієм
усього національного духу України та українців,
незалежно від місця їхнього проживання. Звідкіля ж
узявся цей символ? Спробуємо розібратися…

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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n У кожного
із них була
своя війна

Кабінет Міністрів утворив
Організаційний комітет з
підготовки і проведення 2014
року в Україні Року учасників
бойових дій на території інших
держав. Реалізація цього
нормативно-правового акта
забезпечить на державному рівні
якісну організацію підготовки та
проведення у наступному році
запланованих заходів, а також
відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав і 25-ої
річниці виведення військ
колишнього СРСР з Республіки
Афганістан. Очолить Оргкомітет
міністр соціальної політики.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ

Схвалено план антитерору
Інтеграція України в глобальний простір безпеки зумовлює
необхідність корегувати систему державного управління в цій сфері,
виходячи з загальносвітових підходів до проблеми терористичної
загрози. У цьому контексті Кабінет Міністрів України затвердив план
заходів щодо реалізації концепції боротьби з тероризмом.
Максим СІБУРОВ

Як повідомив інформаційному агентству
«Інтерфакс-Україна» Голова СБУ Олександр

ЯКИМЕНКО, затверджений урядом план,
розроблений на виконання відповідного указу
Президента, сприятиме впровадженню в Україні європейських і світових стандартів безпеки.
«Державна політика у цій сфері передбачає впровадження цілісного комплексу

Максим МАЛОВ

n Може

з’явитися новий
правоохоронний
орган
Проект закону про Державне
бюро розслідувань готує до
винесення на перше читання
Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної
діяльності Верховної Ради
України. Про це повідомляє
Інформаційне управління
Апарату Верховної Ради.
Законопроектом пропонується
визначити Державне бюро
розслідувань України державним
правоохоронним органом, який
здійснює досудове розслідування
кримінальних правопорушень,
віднесених до його підслідності
кримінальним процесуальним
законодавством України.
Загалом під час третьої
сесії Верховної Ради сьомого
скликання Комітет з питань
законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
планує розглянути понад 180
законопроектів. Зокрема,
триватиме підготовка до розгляду
у другому читанні законопроекту
про прокуратуру, який містить
комплекс нормативних
положень про правовий статус і
порядок організації та діяльності
прокуратури. Також планується
до другого читання законопроект
про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо
посилення відповідальності
за керування транспортними
засобами у стані сп’яніння.
Необхідність прийняття такого
акта зумовлена складною
ситуацією на автошляхах
України, адже кожні 15
хвилин на українських дорогах
трапляються аварії, при цьому на
100 ДТП доводиться 15 смертей.
Законопроектом пропонується
за керування транспортними
засобами у стані алкогольного
чи іншого сп’яніння позбавляти
порушників права керувати
транспортними засобами
до п’яти років з оплатним
вилученням автомобіля, а
також запровадити кримінальну
відповідальність за умисне
невиконання судового рішення
про позбавлення права
керування.
Олександр ТИХОНОВ

заходів, спрямованих, насамперед, на виявлення й усунення причин і умов, які можуть
призвести до проявів тероризму. Необхідно
також поглиблювати взаємодію між уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю, розвивати міжнародну співпрацю
у сфері протидії такому негативному явищу,
як тероризм», – наголосив Глава СБУ.
Пріоритетом схваленої указом Глави
Держави концепції боротьби з терроризмом
є захист людини та громадянина, суспільства
й держави від терористичних зазіхань. За
словами керівника спецслужби, план визначає низку заходів, спрямованих на проведення активної роз'яснювальної роботи серед
населення про небезпеку та неприйнятність
тероризму, вдосконалення нормативноправової бази у сфері боротьби з тероризмом, поліпшення матеріально-технічного
забезпечення суб'єктів боротьби з цим негативним явищем, підвищення рівня антитерористичної захищеності об'єктів можливих
терористичних зазіхань. Приділено також
увагу й забезпеченню соціальної реабілітації
осіб, постраждалих унаслідок терористичного акту.
n

УКРАЇНА – ІЗРАЇЛЬ

Передноворічний візит
Напередодні святкування 5774–го єврейського Нового року Рош–
га–Шана, який нинішнього року припадає на ніч з 4 на 5 вересня,
до України прибула заступник міністра внутрішніх справ Фаїна
КІРШЕНБАУМ. Метою візиту є обговорення низки тем, які мають
велике значення для обох держав. А саме: питання міграційної
політики загалом та трудової міграції зокрема, зони вільної торгівлі,
інвестицій, а також використання біометричних засобів контролю.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

У ході візиту пані КІРШЕНБАУМ зустрілася з Головою
Держміграційної служби України
Миколою КОВАЛЬЧУКОМ. Під
час зустрічі українська сторона
виявила значний інтерес до досвіду використання біометричних засобів контролю в Ізраїлі,
міграційного законодавства закордонних колег, а також методів
протидії незаконній міграції. Щоб
якнайкраще поділитися досвідом
Фаїна КІРШЕНБАУМ запросила
Голову Держміграційної служби
України відвідати з офіційним візитом Ізраїль.
Варто зауважити, що на сьогодні на території Ізраїлю проживає близько півмільйона українців. 2011 року було відмінено

візовий режим, що збільшило
кількість туристів з обох сторін.
Також це стало причиною збільшення нелегальних робочих. На
прес-конференції в Києві заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю заявила, що за допомогою
біометричного контролю набагато легше буде відслідковувати виїзд та приїзд робочих і не допускати нелегалів з України. Ізраїльська
сторона дуже зацікавлена в робітниках різних сфер діяльності, але
більш за все у тому, щоб після закінчення трудового періоду вони
поверталися до своєї країни.
«Між Україною та Ізраїлем
склалися теплі економічні відносини, тож я сподіваюся, що
до кінця року договір (про обмін
робочою силою для стабілізації
трудової міграції – Авт.) буде затверджено та підписано обома
сторонами. Він дозволить збіль-

шити експорт української продукції, внести інвестиції ізраїльських
бізнесменів у інфраструктуру
України, а найголовніше – вирішить проблему незаконної міграції робочих», – наголосила Фаїна
КІРШЕНБАУМ.
Крім цього, у рамках програми візиту іноземної гості є
відвідання м. Умань, куди традиційно на святкування Нового
року Рош-га-Шана біля могили цадика Нахмана злітаються
паломники-хасиди. Зокрема, за
прогнозами
Держприкордонслужби, протягом шести днів,
починаючи з 1 вересня, в Україну
прибудуть 30 тисяч паломниківхасидів. Очікується, що 70 %
з них прибуватимуть через аеропорт «Бориспіль». Також у
зв’язку з прибуттям паломників
дещо збільшиться навантаження
на аеропорти Одеси та Вінниці.

Пані Фаїна КІРШЕНБАУМ
висловила сподівання, що святкування Рош-га-Шана пройде
організовано і без ексцесів. «В
Умані знаходиться представництво нашої поліції, понад 400
людей. Вони тісно співпрацюють з представниками міської
влади. Ми пильно слідкуємо за
процесом підготовки і організації свята та сподіваємося, що
все пройде спокійно, без зайвих
казусів», – відмітила заступник міністра внутрішніх справ
Ізраїлю.
n

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Збиткувати на природі стало дорожче
Валентина ЛАЗАРЧУК

Відтепер порушники платитимуть дорожче за незаконний вилов риби, вирубку лісу,
навіть убивство миші, а також несанкціонований проїзд транспорту по об’єктах природнозаповідного фонду України. Кабінет Міністрів
України прийняв постанову «Про затвердження такс для обчислення розміру збитків
від порушень законодавства про природнозаповідний фонд».
Документ, розроблений Мінекології та природних ресурсів значно збільшує штрафи за

знищення флори і фауни, засмічення територій
і несанкціонований в’їзд транспорту у заповідники. «Підвищення штрафів посилить збереження природно-заповідного фонду та збільшить надходження до бюджету», – переконаний
директор Департаменту заповідної справи
Мінекології Віктор КАНЦУРАК.
В Україні налічується 7600 об’єктів
природно-заповідного фонду – заповідників
і ландшафтних парків. Їх площа становить
близько 7% загальної території країни.
За новими правилами, максимальний
штраф за незаконно зрубане дерево становитиме 6 066 грн. (раніше – 1 103 грн.). Посилюється також відповідальність за незаконну

косовицю: 18,2 тис. грн. за 1 га (3 тис. грн.) і
самовільний випас худоби: 273 грн. (30 грн.).
Незаконний збір грибів буде тарифікуватися
по 27 грн. за одиницю (5 грн./шт), а ягід – 137
грн. за 1 кг (25 грн./кг).
Окрім того, багаторазово збільшуються
штрафи за незаконне знищення тварин. Так,
за вбивство лося доведеться заплатити 40 тис.
грн. (2 тис. грн.), козулі – 8,8 тис. грн. (860
грн.), лисиці – 2,6 тис. грн. (550 грн.). Любителям несанкціонованого полювання доведеться заплатити 1 824 грн. штрафу (350 грн.)
за ондатру і 938 грн. – за зайця (180 грн.). Найменший штраф за знищення степової миші –
26 гривень.
n
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РЕАДМІСІЯ З РФ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Механізм відпрацьовано

n Тютюновий
урожай

З 8 серпня набула чинності Угода між Кабінетом
Міністрів України та урядом РФ про реадмісію. У
зв’язку з цим українські прикордонники зустрілися
зі своїми російськими колегами для того, щоб
обговорити питання, пов’язані з реалізацією цього
документа.
Василь КАКАДІЙ

Зокрема, з метою запровадження єдиних підходів до
реадмісії осіб відповідно до вимог Угоди в пункті пропуску
Новошахтинськ (Російська Федерація) відбулася зустріч Прикордонного представника Російської Федерації по Ростовській
ділянці і Прикордонних представників України по Донецькій
і Луганській ділянках, а в пункті
пропуску «Покровка» (Україна)
зустрічалися прикордонні представники України по Сумській і
Харківській ділянках та Росії по
Білгородській і Воронезькій ділянках. Враховуючи важливість

угоди для РФ та України участь в
зустрічах брали також представники міграційних служб держав.
У ході перемовин представники сусідніх країн узгодили всі
необхідні питання, пов’язані з
реалізацією Угоди про реадмісію. Документ визначає порядок
передавання та приймання осіб,
які перебувають на території договірних Сторін (України та Росії) з порушенням установлених
законодавством правил в’їзду/
виїзду та перебування іноземних громадян і осіб без громадянства. Результатом зустрічей
стало відпрацювання порядку
прийому передачі осіб за прискореною процедурою реадмісії.
Введення в дію принципів
і норм Угоди є важливим кро-

ком на шляху до регулювання
процесів міграції та боротьби з
незаконною міграцією і транснаціональною
організованою
злочинністю на українськоросійському державному кордоні. Крім того, вирішення питання реадмісії з Росією має також
суттєве значення у євроінтеграційному поступі нашої країни.
Реалізація документа значно
спростить роботу прикордон-

ним і міграційним органам, адже
лише за 7 місяців цього року
співробітниками Держприкордонслужби України на ділянці
кордону з Росією затримано 864
особи за незаконне перетинання
рубежу. Всього ж за цей період
за порушення прикордонного
законодавства в Україні прикордонниками затримано понад
дві з половиною тисячі громадян
Росії.
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ЗАВЖДИ НА ВАРТІ

СТРАХОВІ ПОЛІСИ

КаZантип:
прикордонні реалії
«Зелену картку»
часто підробляють
У столичному Укрінформі відбулося засідання
круглого столу, присвячене «Зеленій картці», як
обов'язковій умові виїзду за кордон українських
автовласників.
Максим СІБУРОВ

Як зазначив заступник генерального директора Моторнотранспортного страхового бюро
України Микола ЛУТАК, страхові поліси потрібно купувати
тільки в офіційних представництвах страхових компаній,
з якими можна ознайомитися
на сайті МТСБУ. Він підкреслив, що до цього питання треба
підходити серйозно, бо потім
можливі великі неприємності.
Зокрема, за його словами, якщо
така картка буде вилучена на
українському кордоні при виїзді, то громадянина просто не
пропустять. Але якщо така підробна картка буде вилучена за
кордоном, то там дуже жорсткі
заходи – від вилучення автомобіля до арешту водія. Він також
зауважив, що зазвичай пересічній людині дуже важко відрізнити справжню картку від
підробної. До речі, за перше півріччя 2013 року було вилучено
573 підробні “Зелені картки”.
Серед них 129 було вилучено
за допомогою прикордонників
Чопського прикордонного загону.
МТСБУ має намір ввести
систему електронного полісу,
що дасть можливість уникнути

шахрайства у страховій сфері.
Таку думку висловив голова
робочої групи з питань протидії шахрайству з боку страхових агентів Василь ЗУБАЧ.
«Нам необхідно вводити електронний поліс, у тому числі й
«Зеленої картки». Поліс можна
буде придбати після внесення
його в базу і це буде відбуватися
онлайн», – сказав він і зауважив, що сподівається на підтримку Державної прикордонної служби України, яка також
матиме можливість у режимі
онлайн відслідковувати фальшиві страхові поліси.
Страхові компанії мають намір змінити і сам вигляд «Зеленої картки» з метою її модифікації та уніфікації. Страховики
розробили цілий комплекс системних заходів, спрямованих на
упередження та протидію шахрайству в сфері обов’язкового
страхування
автоцивільної
відповідальності за договорами міжнародного страхування
«Зелена картка». Зокрема, вони
мають намір забезпечити спільно з Держприкордонслужбою
та МВС України оперативний
вибірковий моніторинг «Зелених карток» під час перетинання транспортними засобами
державного кордону України та
на дорогах загального користування.
n
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КаZантип, або як іноді його ще називають
«Фестиваль Z» – це яскравий музичний фестиваль,
який у режимі нон–стоп збирає в Криму (с. Попівка)
понад десяток тисяч фанатів сучасної музики,
екстриму та просто неординарних людей. Проте
є тут люди, яким зовсім не до молодіжних розваг.
Правоохоронці прикордонного поста «Поповка»
Сімферопольського загону в таких екстремальних
умовах повинні забезпечити максимальний порядок.
Сергій ГУЗЕНКО

Сучасний КаZантип
– це маленька держава в
державі, що функціонує
не менше місяця. А починалося все ще далекого 1992 року зі звичайного спортивного заходу
на мисі Казантип, де на
змагання зібралися віндсерфери. Організатори
тоді, мабуть, і гадки не
мали, що звичайна спортивна подія згодом перетвориться на
найбільшу музичну подію року та набере такого масштабного
розмаху. Сьогодні «Фестиваль Z» міцно осів у с. Попівка, на місяць змінюючи спокійний ритм життя селища на яскраве молодіжне святкування.
Місцевим правоохоронцям, зрозуміло, у цей період потрібно
особливо слідкувати за дотриманням прикордонного режиму, адже
на час фестивалю до Попівки прибуває чимала кількість яхт із відпочиваючими.
Відомо, що деякі фанати КаZантипу для гостроти відчуттів не
відмовляються від вживання наркотиків, речовин психотропної
дії та галюциногенних препаратів. Тож місцевим правоохоронцям
роботи тут вистачає. На початку цьогорічного фестивалю завдяки
оперативній інформації прикордонники затримали на залізничному вокзалі Євпаторії відпочиваючого, який планував потрапити
на омріяне свято музики. Очевидно, гуляти він збирався на повну,
для чого й прихопив із собою 10 грамів амфетаміну. Враховуючи що
бажаючих потрапити на фестиваль не одна тисяча, то такі випадки
можна вважати для правоохоронців справою буденною.
Минулого року оперативники відділу прикордонної служби
«Євпаторія» спільно з представниками органів внутрішніх справ
виявили росіянина, котрий вживав речовину білого кольору (метаморфін – 0,3г) та українця, котрий розповсюджував коноплю. Ще
раніше правоохоронці затримали іншого росіянина, в якого вилучили 7 г амфетаміну.
Отож можна підсумувати: КаZантип для фанатів – це найбільша музична подія року, а для місцевих прикордонників – «гарячий
сезон».
n

Минулі вихідні для
прикордонників БілгородДністровського загону видалися,
як то кажуть, урожайними. На
ділянці відповідальності відділу
«Степанівка» правоохоронці
викрили два місця зберігання
тютюнових виробів, що незаконно
переміщувалися з Придністров’я
до України. В першому випадку
товар зберігався в гаражі жителя
прикордоння – 80 коробок (41
тисяча 250 пачок) цигарок. Вилучену
продукцію оцінили у 300 тисяч
гривень. У другому випадку місцеві
правоохоронці розкрили нетипову
схему протиправної діяльності.
«Винахідники» у своїх цілях
скористалися послугами служби
доставки поштових відправлень
«Ін тайм». Прикордонники у
співпраці зі співробітниками
Міністерства доходів і зборів
виявили у приміщенні відділення
109 коробок (58 тисяч 720 пачок)
цигарок, які найближчим часом
мали відправити до різних міст
України. Вилучений товар також
оцінено в 300 тисяч гривень.
Володимир
КАЧАНОВЕЦЬКИЙ

n Марихуана

замість гостинців
Під час перевірки потяга
«Кривий Ріг – Москва» в
залізничному пункті пропуску
«Козача Лопань» на одну із
пасажирок спрацював службовий
собака. В результаті огляду
жінки, виявилося, що та мала
намір незаконно перевезти через
кордон майже 2,5 кг марихуани.
Як з’ясувалося, 44-річна жителька
Запоріжжя прямувала до Росії, де
хотіла підзаробити, попередньо
погодившись на пропозицію
невідомого чоловіка просто
перевезти до Москви валізу з
гостинцями. Затримана переконує,
що не знала, що «гостинцями»
виявляться два пакети з
марихуаною. Правопорушницю
разом із вилученою речовиною
передали до СБУ.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n 170

кг болтів
на спині? – Без
проблем
Військовослужбовці
мобільного підрозділу
Харківського прикордонного
загону затримали двох росіян.
Останні планували через «зеленку»
відділу «Вовчанськ» непомітно
пронести 340 кг монтажних болтів.
Як правило, коли їх помічають, то
правопорушники чинять опір або
принаймні намагаються втекти.
Але не в цьому випадку. Здоровенні
чолов’яги не могли б зробити ані
першого, ані другого. Що цілком
природно, адже правопорушники
були настільки знесилені, що ледь
рухалися та розмовляли. І алкоголь
тут ні до чого. Виявилося, що
росіяни тягли в Україну на своїх
спинах мішки з 340 кг болтів. На
даний час встановлюються всі
обставини по справі. Попередня
сума оцінки товару складає понад
50 тисяч гривень.
Олександр МОСКВІН
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МІЖВІДОМЧА НАРАДА

Нелегали шукають канали,

або Як в Україні протидіють незаконнній міграції
Питання боротьби з нелегальною міграцією
в Україні не втрачає своєї актуальності. Хоча
останніми роками в цьому напрямку вдалося
досягнути суттєвих позитивних зрушень,
незаконні мігранти перебувають у режимі
постійного пошуку нових шляхів проникнення
в нашу країну. Аби провести аналіз міграційної
ситуації, окреслити проблемні питання та
визначити подальші напрямки спільної роботи
в Адміністрації Держприкордонслужби
відбулася нарада за участю представників
Держприкордонслужби, МВС, СБУ,
Держміграційної служби та Міносвіти.

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Під час наради було констатовано, що внаслідок вжитих заходів упродовж останніх
років вдалося суттєво обмежи
ти потік нелегальних мігрантів.
Починаючи з 2007 року кількість
затриманих зменшувалася на 3540 відсотків щорічно. Відмічається систематичне зменшення чисельності нелегальних мігрантів,
яких ДПСУ приймає згідно з угодами з суміжними країнами про
реадмісію. Причому цього року
фактично не було жодної спроби
передати Україні, відповідно до
цих угод, громадян з несуміжних
з нами країн. Це свідчить про позитивну динаміку роботи вітчизняних правоохоронних і міграційних відомств.
Водночас, як зазначив перший заступник Голови Державної прикордонної служби
України – директор Департаменту охорони державного кордону генерал-полковник Павло
ШИШОЛІН, натиск незаконних мігрантів на державний
кордон України не зменшується. Більш того, «шукачі кращої
долі» та їхні пособники намагаються знайти все нові способи
незаконного перетину кордону.
Незважаючи на те, що спільними
зусиллями правоохоронних органів України та суміжних держав
вдалося припинити діяльність
китайського, індуського, пакистанського та в’єтнамського каналів, незаконні мігранти знаходять для реалізації своїх намірів
все нові шляхи.
Причому міграційна ситуація
в Україні зазнала певних змін.
Зокрема, відбулася переорієнтація на переправлення громадян
країн пострадянського простору,
передусім Грузії, Росії та Молдови. 2012 року 68% мігрантів,
затриманих за незаконне перетинання кордону та інші правопорушення, були вихідцями
із пострадянських країн, переважно Молдови (740 осіб), Грузії
(219), Росії (119 – вихідці із Чечні), Азербайджану (92), Вірменії
(84), Узбекистану (72), Таджикистану (59), Киргизстану (50)
та Казахстану (17). У першому
півріччі 2013 року їх частка становить 65%. Зокрема, громадяни
Молдови (217 осіб), Грузії (111),
Росії (56 – вихідці із Чечні),

Вірменії (32), Азербайджану (16),
Узбекистану (14), Таджикистану
(11) та Киргизстану (6).
Крім того, збільшилася кількість випадків використання
процедури легального в’їзду, студентського каналу та використання процедури набуття статусу
біженця для тимчасової легалізації іноземців в Україні, зокрема,
громадян Сомалі, Афганістану
та В’єтнаму. Заслуговує на увагу

отримали статус біженця. Багато
з них сподіваються потрапити до
ЄС. Ще 5 тисяч біженців з Афганістану за даними ООН перебувають на території Таджикистану і
також мають ті ж самі наміри.
У свою чергу недосконалість
національного
міграційного
законодавства створює перед

Довідка «ПУ»:
Нинішнього року прикордонним відомством виявлено та
зафіксовано шляхом внесення до Єдиного реєстру досудових
розлідувань 90 злочинів за статтею 332 Кримінального кодексу
України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон
України». Від Служби безпеки України отримано 466 доручень
на проведення слідчих (розшукових) дій у рамках того ж
правопорушення, з яких вже виконано 406. Оперативним блоком
виявлено 73 протиправні групи загальною кількістю 166 осіб, з
яких діяльність 35 у складі 82 осіб було припинено. За ст. 332
ККУ судовими органами винесено 33 вироки суду стосовно 48
осіб, з яких 38 отримали реальні строки ув’язнення.

і тенденція щодо збільшення потоку громадян Сирії (через нестабільну ситуацію в країні).
За словами ТВО директора
Департаменту оперативної діяльності генерал-майора Олександра
БОНДАРЕНКА, цьому сприяє
низка об’єктивних і суб’єктивних
факторів. Складна безпекова ситуація в Сомалі, Афганістані,
Сирії та Іраку спонукає їхніх громадян шукати притулку в країнах
Західної Європи, використовуючи
Україну в якості одного з транзитних шляхів. Як приклад: на території Росії проживає близько 150
тисяч афганців і тільки 2% з них

умови до зловживань легальним
в’їздом, незаконній видачі українських віз, зловживань процедурою отримання статусу біженця
тощо.
З чималими проблемами стикаються правоохоронці в ідентифікації
правопорушників,
затриманих без документів на
зеленому кордоні та в контрольованих прикордонних районах.
Систематично фіксуються спроби налагодження злочинцями нових форм і способів незаконного
переправлення мігрантів на територію України. Так, на ділянці
Донецького загону вперше затри-

мано двох громадян України, які
незаконно переправили з Росії
до України громадянина Афганістану за допомогою маломірного плавзасобу по морю. Отож
існування широкої пособницької
бази як на каналах легального,
так і нелегального в’їзду з причин
безробіття у прикордонні теж є
вагомим фактором у сприянні нелегальній міграції.
Однак головними організаторами каналів міграції стають
представники національних діаспор. Скажімо, організатором
знешкодженого одного із каналів незаконної міграції громадян Шрі-Ланки та Бангладеш
виявився громадянин Нігерії.
Затриманий у Києві, слідчим
відділом УСБУ в Закарпатській
області. Стосовно нього розпочато досудове розслідування.
Нинішнього року затримано 17
таких організаторів. При цьому з
середини 2012 року основну координуючу роль у цих процесах
(переважно мігранти з Сомалі та
Афганістану) стали відігравати
злочинні угрупування з Одеси.
За наявними даними почали
створюватись і збільшуватись
осередки у Білій Церкві та Житомирі.
Частими є спроби переправлення громадян ПівнічноСхідної Азії, Нігерії, Конго, Камеруну, Гвінеї та Еритреї, Сирії
до країн ЄС, частина яких прибуває легальним шляхом (з використанням освітянських, туристичних і приватних віз) та виїзду
за чужими (підробленими) документами співвітчизників, які
легалізувалися у країнах ЄС (громадян Іспанії, Франції, Бельгії,
Португалії, Болгарії тощо). Причому відсутність централізованого обліку прибуття в Україну та
перебування іноземних студентів не дає змоги взяти проблему
«студентського» каналу міграції
під системний контроль.
У цьому контексті досить
цікавим став виступ директора
Українського державного центру
міжнародної освіти Міністерства
освіти та науки України Ірини
ГАГАРІНОЇ. Вона відзначила, що
Міносвіти не задоволено якістю набору іноземних студентів,
який здійснювався останніми
роками. Наразі Міністерством
провадяться активні заходи, аби
нівелювати ці процеси. Зокрема,

було ініційовано внесення змін
до чинного законодавства, що
стосується перебування чи в’їзду
іноземців з метою навчання. Крім
того, наразі розробляється Єдина електронна система контролю
всіх іноземців, яких українські
навчальні заклади запрошують
навчатися. Завдяки цій системі
співробітники Міносвіти зможуть
аналізувати обґрунтованість такого запрошення, а також інформувати правоохоронні органи про
всіх бажаючих навчатися в Україні.
Водночас і Державною прикордонною службою нинішнього
року було реалізовано цілу низку
заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії цьому явищу та припинення діяльності транскордонних злочинних
угруповань. Відтак здійснювався
постійний моніторинг обстановки
в міграційній сфері. На виконання рішень координаційної наради
керівників правоохоронних органів України від 17 травня 2013
року спільно з МВС та Державною міграційною службою України опрацьовано Комплексний
план заходів з питань підвищення
ефективності протидії незаконній
міграції. Крім того, у взаємодії з
ГУБОЗ МВС України створена та
почала функціонувати міжвідомча група з питань перевірки законності отримання іноземцями
громадянства України. Великим
здобутком стало проведення Департаментом оперативної діяльності, Західним, Південним регіо
нальними управліннями ДПСУ, а
також МВС, СБУ та Служби зов
нішньої розвідки комплексу довготривалих заходів, спрямованих
на протидію «сомалійському» каналу незаконної міграції. Вдалося
дискредитувати механізм тимчасової легалізації громадян сомалійського походження у м. Він
ниці, дещо знизився тиск з боку
нелегальних мігрантів – вихідців
з Північно-Східної Африки та активність злочинних елементів.
Наприкінці міжвідомчої наради учасники домовилися посилити заходи з протидії цьому
явищу, особливо, що стосується
студентського каналу нелегальної
міграції. Було підписано протокол
зустрічі, водночас усі озвучені проблемні питання взаємодії вирішуватимуться робочими групами за
напрямками відповідальності. n
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На славу лицарів кордону
У Приморському парку міста Маріуполь пройшов урочистий
мітинг, присвячений відкриттю пам’ятного знака «Прикордонникам
усіх поколінь». Ініціатором увіковічення пам’яті минулого і
нинішнього поколінь прикордонників виступила громадська
організація – Союз ветеранів прикордонних військ Маріуполя.
Едуард НІКІТЕНКО,
Василь КАКАДІЙ,
фото Олександра ПОНЕВІНА

На свято завітало безліч почесних гостей і представників міської влади. Біля
пам’ятного знака можна було побачити
ветеранів у зелених кашкетах і вишикуваних у шеренгу молодих прикордонників,
які перейняли у старшого покоління почесну естафету з честю охороняти кордон.
На святкові заходи підтримати «товаришів
по зброї» приїхали представники 15 ветеранських організацій із різних куточків
країни: Донецька, Мелітополя, Запоріжжя, Дніпропетровська, Бердянська, Волновахи, Макіївки, Гуляйполя тощо.
Не дивно, що цю подію зібралося вшанувати так багато людей, адже в прикордонників таки славне героїчне минуле. У
роки Другої світової війни прикордонні війська разом з частинами прикриття
Червоної Армії першими прийняли на
себе удар німецько-фашистських військ.
Яскравими прикладами самовідданого виконання прикордонниками свого
обов’язку стали: оборона Брестської фортеці, 11-денна оборона 13-ої прикордонної
застави Володимир-Волинського прикордонного загону, 19 діб оборони державного кордону загоном Карело-Фінського
прикордонного округу тощо.
А за десять років військового конфлікту в Афганістані в бойових діях взяли
участь понад 62 тисячі прикордонників.

За цей час жоден воїн-прикордонник не
потрапив у полон і не залишився лежати
загиблим на афганській землі.
А якщо трішки погортати сторінки історії, то можна дізнатися, що перші прикордонники у Маріуполі з’явилися після
відкриття морського торговельного порту
для заходу іноземних суден 20 лютого 1956
року. Військовослужбовці тут здійснювали
прикордонний контроль, зустрічали й відправляли іноземні та вітчизняні судна.
– Для покоління прикордонників незалежної України вшанування пам’яті
наших попередників є справою честі –
наголошує начальник Донецького прикордонного загону полковник Юрій ЛИСЮК.
1992 року після здобуття Україною незалежності за розпорядженням Президента країни для охорони державного кордону
з Російською Федерацією та забезпечення
контролю за акваторією Азовського моря
було сформовано Донецький прикордонний загін.
– Ми віддаємо данину поваги всім
захисникам рубежів – тим, хто гідно
продовжує справу своїх попередників,
твердо стоїть на сторожі суверенітету і
безпеки України. Прийміть слова вдячності й подяки за вірність своєму службовому обов’язку, витримку, мужність і
високий професіоналізм. Від усієї душі
бажаю вам міцного здоров’я, добра,
щастя, успіхів і благополуччя – звернувся до всіх присутніх перший заступник
міського голови Маріуполя Геннадій
МИТРОФАНОВ.

Під душевні слова пісні про службу
на кордоні урочисто відкрили пам’ятний
знак «Прикордонникам усіх поколінь»
начальник управління Донецької обласної державної адміністрації по взаємодії з
правоохоронними органами, запобігання
і виявлення корупції Андрій КІРША, перший заступник міського голови Геннадій
МИТРОФАНОВ і ветеран-прикордонник
полковник запасу Павло УКРАЇНСЬКИЙ.
Пам’ятний знак виконано у формі вертикального стилізованого прикордонного стовпа і каменю. На стовпі зображено
герби України і Радянського Союзу – символ продовження традицій прикордонних
військ, закладених ще в радянські часи, а
також символ того, що межа знаходиться
на міцному замку. Камінь поруч з ним, за
словами голови Маріупольської ради ветеранів прикордонних військ підполковника запасу Антона БОБКА, сам по собі
унікальний від природи і нагадує долоню
або навіть розгорнуту книгу. На ньому закріплено табличку-посвяту.

Пам’ятний знак встановлено недалеко
від кургану Слави, земля якого зібрана з
території міст-героїв Радянського Союзу,
на яких пролили свою кров і прикордонники. Тепер це пам’ятне місце називатиметься Алеєю прикордонників.
З нагоди відкриття пам’ятного знаку настоятель Свято-Миколаївського
портового храму отець Володимир провів молебень. Присутні поклали квіти до
пам’ятника, хвилиною мовчання та почесним салютом зі зброєю вшанували
пам’ять полеглих.
Після того присутніх пригощали
гречаною кашею з м’ясом і запросили на святковий концерт вокальноінструментальної групи воїнів-афганців
«Набат» та солістів вокальної студії
«Арго» будинку дитячої та юнацької творчості Приморського району.
Відтепер у Маріуполі з’явилося місце,
де прикордонники всіх поколінь зможуть
збиратися не лише 28 травня, але й у будьякий час, аби поділитися враженнями, досвідом або просто поспілкуватися.
n

ГАРТ

А на плечах у нас уже погони
Більше двох тижнів триває перевірка новачків на
витривалість, зміцнення дружніх і товариських
стосунків. Для них перший загальновійськовий
табірний збір це не лише знайомство з військовою
справою, але й можливість зрозуміти для себе чи
здатен ти носити військову форму з курсантськими
погонами, чи ні.

Володимир ЗАХАРЧУК

Нинішнього року до академії
зараховано 188 першокурсників.
Саме тут відбулося їхнє перше
знайомство із вимогами статутів,
керівництвом академії, курсантськими обов’язками, розпорядком дня, структурою та основ
ними завданнями Державної
прикордонної служби України.
Організація курсу проходить
на вищому рівні. Він передбачає
введення до спеціальності, вивчення певних дисциплін, підготовку до фізичних та моральних
випробувань. Докладніше потрібно навчитися долати психо-

логічні навантаження, уникати
стресових та запобігати непередбачуваним ситуаціям, пізнати
усі складнощі, усвідомлюючи,
з якою метою кожний вступив
до Національної академії імені
Б. Хмельницького.
– Важкувато довелося опановувати розпорядок дня та відвідувати заняття з фізичної підготовки. Але до всього звикаєш. Свою
майбутню професію я обирав
усвідомлено. З дитинства мріяв
стати військовим, але особлива
увага була прикута до прикордонників. Тому мій вибір – саме
Національна академія Державної прикордонної служби України, – говорить курсант першого
курсу факультету охорони та за-

хисту державного кордону Юрій
ЯНЧУРСЬКИЙ.
– Курсанти вчаться раціонально використовувати час,
планувати свою роботу, а голов
не – в екстремальних умовах
швидко приймати рішення.
Упродовж всього дня вони задіяні не лише на навчальних
заняттях, а й отримують нормовані фізичні навантаження,

виконують усілякі господарчі
роботи. Не менш важливим є
те, що вони саме у таборі, вдалині від цивільного життя, де
формується молоде курсантське
братство. Успіх у службі залежатиме тільки від кожного з них,
від їхнього бажання, прагнення
досягти поставленої мети, – відмітив начальник табірного збору
полковник Валентин МАЗУР.

7 вересня першокурсники
складуть Присягу на вірність
українському народові. Урочистості відбудуться у навчальному
закладі біля Алеї Слави. Саме тоді
молоде поповнення продемонструє свій стройовий вишкіл, витривалість і загалом чого досягли
протягом початкової підготовки у
Центрі забезпечення навчального
процесу академії.
n
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Незалежність:
погляд ровесників
Завтра усі українці відзначатимуть 22–й День Незалежності своєї
Батьківщини. Незалежна Україна – мрія багатьох попередніх
поколінь. Ми маємо власну державу на своїй прекрасній, щедрій
землі, й цей історичний здобуток важко переоцінити.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Саме на оспіваних землях від Сяну до
Дону, від Чорного моря до синіх Карпат,
де зароджувалася та пережила свій розквіт трипільська культура, Київська Русь,
славна козаччина, знайдено зародки однієї з найстаріших культур за часів історії
людства. Саме наші пращури були на планеті одними з найпрацьовитіших трударів,
відважними воїнами, талановитими митцями! І ми, їхні нащадки, сьогодні щасливі, що маємо можливість жити й реалізовуватися на нашій славній Україні, на
нашій – вже своїй землі.
З набуттям нашою країною незалежності перед її народом постало надзвичайно складне завдання: створити державний
механізм, фінансову й правову системи,
налагодити взаємовідносини з навколишнім світом, сформувати систему місцевого
самоврядування.
Сьогодні на допомогу зодчим державотворення України прийшло нове покоління, народжене в незалежності. Діти,
які з’явилися на світ 1991 року пройшли 6
років дошкільного віку, 11 років середньої

школи і 4-5 років вищої школи. Нині вони
– молоді фахівці різних спеціальностей з
дипломами про вищу освіту проходять
своє професійне становлення і з оптимізмом дивляться в майбутнє.
Бути ровесником рідної держави дуже
відповідально. Адже треба тримати марку, бо не можна підвести свою країну і
відстати від неї в розвитку. Дитинство у
ровесників було складним майже в кожного, всі відчули на собі відлуння «лихих
90-х». Було багато випробувань, зльотів
і падінь. Рік народження – 1991-й – мав
свій «смак». Протягом усього життя нас,
ровесників, чекають випробування, ми як
першопрохідці у пустелі. Важкі умови загартували та надали нам великий потенціал. Так уже судилося, але як приємно бути
скрізь першими! У післяшкільний час помітно відчувалася свобода вибору професії
та можливості самореалізації. Хочеш бути
художником – для тебе неймовірні пейзажі, хочеш бути музикантом – тебе надихають український фольклор, багата українська музика, хочеш бути будівельником,
інженером, аграрієм – будь ласка, роботи
дуже багато в усіх сферах, головне – працювати самовіддано на благо всієї спільноти… Хотілося б, щоб молодь, ніколи не

опускала руки перед труднощами, завжди
вірила у свою перемогу.
На плечі молодого покоління вже випало чимало проблем, що стали наслідком
становлення незалежної держави. Минуле
буде постійно з нами, адже це наша історія, яку потрібно знати й поважати, якою
б складною вона не була. Час іде, і його не
можна повернути назад, але завжди можна старатися робити майбутнє кращим.
Теперішнє покоління зробить все для
того, щоб воно настало якомога скоріше.
Ми – українці. І нас переповнює щастя
від однієї лише думки про те, що можемо
продовжити започаткування Шевченка,

піднімаючи авторитет Батьківщини своїм
словом і своїми вчинками. Україна – незалежна, а ми – залежні від любові до неї,
ми зобов’язані перед попередніми поколіннями, які вибороли для нас незалежну
державу і перед наступними поколіннями,
яким маємо забезпечити благополучне існування в рідному краю.
Важливим чинником у державному
будівництві було створення Збройних
Сил України, її фіскальних і правоохоронних органів. У цьому контексті пройшла
розбудова й продовжується розвиток національного прикордонного відомства,
вирішувалося широке коло питань забезпечення охорони державного кордону,
його договірно-правового оформлення та
облаштування. Можна зрозуміти одне: всі
завдання були і є спрямованими на безперервний розвиток України як незалежної
демократичної держави.
Сучасний світ не стоїть на місці й першими господарями в ньому будуть ті, хто
володіє інтелектуальним потенціалом.
Покоління українців, які народилися в
незалежній державі, досягло віку зрілості.
Це – молоді та амбітні люди різних професій, в тому числі офіцери, наша еліта
та надія. Якою буде Україна завтра – сьогодні залежить вже й від них. Шлях був і
буде тернистим, але нові сили й можливості його згладять. Забезпечення національної та військової безпеки держави
вимагає від молодих фахівців наявності
глибоких і різносторонніх знань, навичок
та умінь, особистих професійних якостей
в умовах повсякденної життєдіяльності та
під час вирішення оперативно-службових
завдань. Адже захистити інтереси держави може лише патріот. Потрібно завжди
пам’ятати, що не існує милішої серцю
землі ніж та, на якій з’явився на світ. n

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

Народу дух ввібрало полотнище
Що таке прапор знає навіть маленька дитина. Пригадую: в свої 2 рочки
донька, дивлячись на синьо–жовтий стяг, завжди захоплено викрикувала:
«Україна – це Україна!». І справді, як–то кажуть, устами малечі глаголить
істина, адже це полотнище дійсно є носієм усього національного духу
України та українців, незалежно від місця їхнього проживання. Звідкіля ж
узявся цей символ? Спробуємо розібратися…
Олег БОЙКО

Виявляється: прародич прапора не завжди мав звичний для
нас вигляд. Тисячі років тому,
коли люди почали об’єднуватися
в племена, один із ватажків взяв
у руки палицю як символ влади.
Висока паля слугувала своєрідним засобом комунікації. Згодом
подібний інструментарій поширився серед багатьох племен.
Палицю зазвичай оздоблювали
так званими тотемами – черепами чи зображеннями тваринпокровителів, священних предметів. Історики стверджують,
що основними тотемами для
населення, яке заселяло сучасні українські землі, були коза та
вовк.
„Палицю-комунікатор”
використовували, щоб зібрати
плем’я, на полюванні, при переходах, для вказування напряму
руху чи напряму небезпеки.
Схожі палі почали використовуватися й у військовій справі.
Скажімо, близько 5 тисяч років
тому солдати Древнього Єгипту, де одним з тотемів був сокіл – символ бога сонця і неба
Гора – використовували високі
палі з символами своїх загонів,

які вінчала божественна птаха.
Солдати давнього Риму в бою
орієнтувалися на одного із своїх
колег, у якого до верхівки списа
був прив’язаний шмат соломи.
Згодом солому замінили фігурами тварин: орла, коня, кабана...
Після реформ Гая Марія залишився лише орел – штандарт легіону. Від нього пішли штандарти центурій – сігнуми, а головне
вексилуми – більш близькі прародичі сучасних прапорів. На
вексилумах полотнище висіло
на горизонтальній поперечині,
прикріпленій до списа.
Ще з часів, коли на палях
з’явилися тотеми, вважалося,
що вони мають магічну силу,
забезпечують покровительство
пращурів. Тому втрата такого
символу знаменувала невдачу
чи поразку. У зв’язку з цим дані
символи доручалися найвідповідальнішим особам і особливо
охоронялися. Ще з тих пір заволодіти ворожим „прапором”
почало вважатися великим успіхом, відповідно: втрата такого
символу несла ганьбу.
Сучасного вигляду прапори набули в Древньому Китаї.
Сприяло цьому винайдення
технології виготовлення шовку. Легка тканина кріпилася до

списа і розвіювалася навіть при
найменшому вітрі. З Китаю такі
прапори спершу розповсюдилися у сусідні країни, а згодом дійшли і до Європи.
Поширенню прапорів у Європі слід завдячувати хрестовим
походам. Кольори та символи,
які використовували рицарі,
означали приналежність певному сеньйору. Збираючись у третій хрестовий похід 1188 року
європейські правителі, які ворогували між собою, домовилися про знаки розрізнення своїх
військ. Коли рицарі поверталися
у свої замки, їхні прапори почали прикрашати одяг, списи, кораблі, будинки тощо.
Щодо України, то деякі історики вважають, що сині та жовті
кольори в символіці людей, які
проживали на цих землях, були
одними з основних ще за язичницьких часів та знаменували вогонь і воду. Домінуючими на знаменах Київської Русі все ж були
червоні кольори. Прапор (стяг,
хоругва) був символом і знаком,
який об’єднував воїнів навколо
князя. Стаючи під знамена князя
воїни приймали присягу і після
цього ставали побратимами.
Про поєднання жовтого і синього кольорів на знаменах на-

ших пращурів згадує, описуючи
Грюнвальдську битву 1410 року,
польський історик Ян Длугош.
Тоді об'єднані сили слов'ян і
прибалтійських народів розгромили німецьких рицарів. У
бою хоругва Львівської землі
мала жовтого лева на лазуровому
полі, а хоругва Перемишлівської
землі – жовтого двоголового
орла на лазуровому полі.
На доказ історичного коріння традицій поєднання синьожовтого кольорів на Україні
свідчить і те, що заснованому
місту Львову 1256 року надавався герб, на якому зображений
золотий лев на блакитному тлі.
Ці ж кольори поєднувалися на
прапорах Руського Воєводства
за часів Речі Посполитої.
Прапори (корогви) набули широкого застосування в
гетьманську добу. В козацькому війську довго не було одного
типу корогв, а панувала повна
довільність щодо барв прапорів.
З XVIII ст. полкові та сотенні
козацькі прапори Війська Запорозького в основному стали
виготовляти з блакитного полотнища, на яке жовтою фарбою наносилися зорі, хрести та
зброя.
Українські прапори сучасного зразка вперше з’явилися
на українських землях, які були
під австро-угорською владою
після революції 1848 року. У
Львові було створено орган самоуправління – Головну руську
раду. Вона постановила, що на
знаменах руської Національ-

ної гвардії має бути зображений золотий лев на синьому
тлі. Оскільки дизайн був доволі
складним, широке розповсюдження набули прапори зшиті
з двох смуг синього і жовтого
кольору. Ці колірні сполучення
швидко поширилися на українські землі, що перебували у
складі Австро-Угорщини, а після революції 1905 – 1907 рр. у
Росії і в Наддніпрянській Україні. У 1918 – 1920 роках керівництво новоутворених УНР, ЗУНР
та Карпатської України також
на рівні державних актів визначали своїми прапорами синьожовті.
У Радянській Україні про
поєднання синього та жовтого
кольорів у державній символіці
годі було й говорити. Українцям
тоді був «згори» нав’язаний червоний прапор, на якому спершу
була абревіатура УСРР, згодом її
змінили букви УРСР та додалися
серп, молот і зірка, а з 1949 року
абревіатура зникла, а внизу на
третину додалася смуга синього
кольору.
На заході радянської доби
національний рух за незалежність України проходив під
синьо-жовтими знаменами, а
відтак 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила
державним прапором України
синьо-жовтий стяг. Офіційного
трактування це поєднання не
має, а найпоширенішою версією
є те, що прапор символізує кольори чистого неба і пшеничного лану.
n
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На кордонах закордону

США

Щоразу, коли контрабандисти вигадують якийсь новий спосіб «брудного
заробітку», ми впевнені, що нічого хитрішого вже годі й вигадувати. Проте,
як свідчить практика, ця каста людей і не планує здавати свої позиції та
продовжує дивувати правоохоронців будь–якої країни світу.
РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

Операція «Краса»
На рубежі між Білоруссю
та Литвою затримали партію
контрабандного ботокса. За інформацією митного комітету,
ботокс у Білорусь намагався
ввезти житель Литви. Під час
огляду його машини правоохоронці знайшли під сидінням 50
упаковок згаданого «препарату
краси». Вартість вилученої партії оцінюється в 110 мільйонів

білоруських рублів ( а це майже
13 тисяч доларів США).
Потрібно зазначити, що аналогічний випадок трапився на
білоруському кордоні минулої
осені. Тоді в машині білоруса,
котрий повернувся з Польщі,
виявили 77 незадекларованих
коробок з ботоксом. Затриманий
тоді заявив, що надалі збирався
продати препарат у Росії.

ТУРЕЧЧИНА

Сьогодні, мабуть, усі приблизно розуміють, де застосовують ботокс. Як правило, коли
про нього йдеться, то пересічна
людина уявляє собі привабливу блондинку з не менш привабливими формами. І нерідко
ця краса дається не природою,
а ботоксом, який у вмілих руках лікаря може перетворити
будь-яку жінку на зірку. Ін’єкції
ботокса також часто застосовуються для розгладжування
зморшок. Мало кому відомо,
що ботокс виготовляється із
ядів, які виділяють бактерії (ті
самі бактерії, через які «зриваються» банки із консервацією).
Та не всі знають, що це необхідний матеріал не лише для
косметичних цілей, але й у медицині, адже використовується
як розслаблюючий препарат
при м’язових спазмах. Отож, чи
контрабандист мав намір «корегувати» зовнішність білорусок чи ж рятувати людей, котрі
страждають від спазмів у мязах,
нам залишається тільки здогадуватися.
n

КАЗАХСТАН

Подвійна доза

Транзитний «Ромео»

Безпрецедентний для Туреччини випадок трапився нещодавно на турецькоболгарському кордоні. Тутешні правоохоронці затримали понад 1 тонну
героїну. Всі вже давно звикли, що контрабанда наркотиків у таких розмірах
притаманна більше для американськомексиканського регіону. Проте і Туреччина тепер може похвалитися гучними
затриманнями.
717 кілограмів героїну перевозили
у вантажній фурі з боснійськими номерами. Героїн був захований у пральних машинках, котрі транспортувалися вантажівкою. Одночасно з цим на
іншому контрольно-пропускному пункті
турецько-болгарського рубежу затримали
ще 393 кілограми героїну. В цьому випадку
дурман сховали у фурі з пшеницею.
Загальна вартість конфіскованого героїну за цінами чорного ринку склала 63,5
мільйона турецьких лір (близько 33 мільйонів доларів). Цікаво, що обидва водії
(хорвати за національністю) в один голос
заявляють, що не знали про заборонений
товар, який, власне, й перевозили.
n

15 серпня нинішнього року для Мохаммеда Альбахіша
та його дружини, мабуть стане ще визначнішою датою, ніж
їхнє весілля. Адже саме того дня він покинув своє «транзитне місце проживання». Палестинець, у якого закінчився
термін візи, п’ять місяців прожив у транзитній зоні аеропорту Алмати.
Починаючи з березня Альбахіш жив у невеликій кімнаті. Працівники
авіакомпанії
Air Astana постійно приносили йому їжу.
Палестинець
також отримував допомогу
від співробітників ООН і
місцевих жителів.
То в чому ж
усе-таки річ? А все виявилося доволі заплутано. У Казахстан Альбахіш потрапив через Об’єднані Арабські Емірати, де працював дизайнером у будівельній компанії. Там
він познайомився з 22-річною казашкою – Олесею Грищенко. Оскільки закохані збиралися одружитися, то Альбахіш полетів до Казахстану. Туристичну візу йому давали
на 1 місяць, тому іноземець повинен був щоразу повертатися в Дубаї, аби її продовжити. Проте одного разу «палестинський Ромео» не встиг цього зробити і термін візи
закінчився.
Тоді він вирішив полетіти з Алмати в Стамбул, де зміг
би отримати право на в’їзд до Казахстану. Зараз можна
говорити, що саме це й стало його фатальною помилкою.
В’їзну візу до Туреччини Альбахішу не видали та ще й депортували назад у Казахстан. А тамтешні прикордонники
через відсутність візи не могли пустити його на територію
республіки й відправили назад у Стамбул. У підсумку палестинець виявився «замкненим» між країнами. Для виходу із ситуації він просив політичного притулку в Казахстані.
Трохи пізніше стало відомо, що йому відмовили в статусі біженця. Тепер закохані вирушили шукати щастя до
Румунії. Як відомо, там палестинцеві обіцяли допомогти з
видом на проживання у Фінляндії.
Що ж, кохання таки ламає кордони!
n

Магніт–трава
Американські прикордонники, котрі виявили 14 кг марихуани,
припускають, що безпосередня
правопорушниця, швидше за все,
ненавмисно перевезла травичку
через кордон. Потрібно сказати,
що чимало контрабандистів прос
то мріяли б опинитися на її місці.
Справа в тім, що 33-річній
«зловмисниці» щодня доводиться перетинати кордон, оскільки проживає вона в Мексиці,
але працює в центрі Сан-Дієго
(США). І ось однієї пятниці жінка, як і завжди, прямувала до свого автомобіля, припаркованого
на звичному місці поблизу офісу.

Проте відразу помітила, що біля
машини вертілися двоє незнайомих. Швидше за все вона їх налякала – вони миттю висмикнули
щось із-під авто та кинулися навтікача. Згодом інцидент приїхали розслідувати місцеві полісмени. Як виявилося, до деталей
ходової авто за допомогою сильних магнітів винахідливі зловмисники прикріпили шість пакетів марихувани (при тому, що
ще певну кількість невідомі таки
встигли прихопити з собою).
Наразі розслідування справи з намагніченою марихуаною
триває.
n

Титанові ікла
Як ви гадєте, що роблять в
Америці зі службовими собаками, у котрих за тих чи інших
обставин були пошкоджені
зуби? Ні, їх не відправляють
на заслужений відпочинок, а
вставляють титанові клики.
Правоохоронці Сполучених Штатів всерйоз замислилися про своїх чотирилапих
напарників, котрі через вік, а
іноді й під час операції можуть втрачати свої «зуби». Відтепер собакам
імплантують спеціальні титанові клики, котрі в результаті служать не
лише чудовою зброєю психологічної дії, але й найкращою альтернативою рідних кликів.
За статистикою близько 600 чотирилапих правоохоронців у США проходять
процедуру імплантації. Таким
чином, наявність металевих
кликів не тільки продовжує
«срок придатності» на службі
собаки, але й економить державні кошти. Адже установка
металевих кликів обходиться
в 600$ на одну собаку, а ось
натренувати нового собаку
для заміни його попередника,
котрий залишився без кликів
– 10 000$.
n

Перевертні по–мексиканськи
На кордоні США і Мексики
затримано 13 нелегальних мігрантів у формі військовослужбовців
американської морської піхоти.
Інцидент стався ще на початку весни, однак американські
правоохоронці заявили про це
тільки зараз. Зі слів прикордонників стало відомо, що нелегалів
затримали під час перевірки на
контрольно-пропускному пункті.

Вони подорожували мікроавтобусом з американськими урядовими номерами. Зловмисники,
очевидно, ретельно готувалися до
«поїздки» – усі 13 чоловіків навіть
носили такі ж зачіски, як морські піхотинці США. В кожного
на формі також виднівся значок
із прізвищем. Номери мікроавтобуса виявилися перебитими, а
походження форми з’ясувати не
вдалося. Разом із нелегалами (як
виявилося, це були громадяни
Мексики) в машині перебувало
двоє громадян США – водій і його
спільник. Обох заарештували за
підозрою в контрабанді людей.
Інших відправили назад у Мексику, де й буде вирішено їхню подальшу долю.
n

Матеріали шпальти підготувала Валентина ЛАЗАРЧУК
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07:25 «БІЛОСНІЖКА»

15:40 «ДЕВ`ЯТА РОТА»

23:10 «ГЛАДІАТОР»

00:10 «У ЛІЖКУ З ВОРОГОМ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

УКРАЇНА

1+1

З появою на світ Білосніжки,
народженої в колисці з квіток
яблуні, здійснилося прокляття, і
її мати померла. Маленька Білосніжка та її батько Джон теж
мали загинути від холоду в сувору зиму. Але сталося диво.

Фільм заснований на реальних
подіях. 9 рота була чи не найлегендарнішим підрозділом Радянської армії в Афганістані. Її
називали «штрафною ротою».
Однак саме звідси вийшло найбільше героїв.

У Римській імперії не було воєначальника, кращого за генерала
Максимуса. Непереможні легіони, якими командував цей воїн,
обожнювали його. Однак Максимус виявився безсилим проти
придворних інтриг...

Лора і Мартін одружені вже чотири роки. Але ніхто не знає, що
Лора боїться залишатися з чоловіком наодинці. Варто їм переступити поріг свого дому, як
Мартін перетворюється на тирана, який ненадивить жінок...

ПЕРШИЙ
08.10 М. Поплавський:

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Двiчi в одну

Приречений на
кохання
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
10.05 Без цензури
10.45 Нехай вам буде
кольорово!
12.00 Д/ф «Незалежнiсть.
Силовий варiант»
12.45, 21.25 Фестиваль
пiснi в Коблево
14.00 Право на захист
14.20 Темний силует
14.30 Вiкно в Америку
15.00 Життя на рiвних
15.20 Х/ф «Подвиг
розвiдника»
17.00 Х/ф «Чекай на мене»
18.30 Фiнансова
перспектива
18.40 Останні
попередження
19.05 Агро-News
19.35, 01.40 Про головне
20.00 Дорослi iгри
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.10 Пiсенний фестиваль
«Родина» iменi
Н. Яремчука
02.00 ТелеАкадемiя.
Найкраще за рiк
02.15 Доки батьки сплять
02.40 Школа юного
суперагента
02.50, 03.45 Слiдами
фестивалю «Калиновi
мости»
04.15 Служба розшуку дiтей
04.20 ТелеАкадемiя
05.30 Околиця

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.15
14.55
15.55
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
00.25
02.05
02.50
04.15
04.45

рiку»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Людинаамфiбiя»
Новини
Т/с «Людинаамфiбiя»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується кожного
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Х/ф «Право на
кохання»
Т/с «Зрада»
Д/ф «Мега мисливцi»
Х/ф «Той, що
худне» Y
Подробицi
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»

1+1
06.00 Х/ф «Моя старша

ICTV
05.15 Служба розшуку

сестра»
07.30 Х/ф «Жiнка-зима»

Поліна Мороз –
найавторитетніша людина в рідному селі Завидово. Вона – лікар від Бога і,
втративши роботу, могла б поїхати працювати в
місто, однак залишається там,
де вона потрібніша, і продовжує
допомагати односельцям у
всьому.

11.30 Х/ф «Ключi
19.30
20.00

23.00
00.10
02.00
02.45
03.30
04.15
05.00
05.25

вiд щастя-2»
ТСН
Секрети величного
сторіччя. Як
створювався серiал
«Роксолана»
Жiнка-банкомат
Х/ф «У лiжку з
ворогом» Y
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2

05.25
06.30
06.40
07.05
08.05
08.10
09.20
10.20
10.30
12.20
14.30
15.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.50
03.20
03.30

дiтей
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Анекдоти поукраїнськи
Х/ф «Кохання у
великому мiстi»
Х/ф «Кохання у
великому мiстi-2»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Дев'ята рота»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Несамовитий»
Х/ф «Годинникар»
Найкраще на
ТБ
Резонанснi
пограбування у
Великій Британiї

СТБ
05.25 Чужi помилки
06.05 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда
про зiрок
09.10 Зiркове життя
10.10 Х/ф «Знахар»
12.50 Х/ф «Королева
бензоколонки»

14.30 Х/ф «За двома

20.05
22.00
22.25
23.25
00.25
02.10

05.55
07.25
09.00
11.40

Мрія чарівної дівчини Людмили
Добрийвечір –
танцювати в балеті на льоду.
Але... вона не
проходить за
конкурсом, і їй
доводиться шукати роботу. Після багатьох пригод Людмила
влаштовується
заправницею на
бензоколонку...

16.00
18.00
18.20

НОВИЙ
05.10 М/с «Фiнес

зайцями»
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Черговий
янгол-2»
Нiчний ефiр

13.40
15.40
17.40
19.35
21.00
23.05
00.10
01.05
02.10
02.50
02.55
03.00
03.45
04.00
04.05

04.20
05.15
05.20
06.10

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Платина»
07.00, 09.00, 19.00, 03.45

НТН
07.00 Х/ф «Мафiя

i Ферб»
Х/ф «Санта
Джунiор»
Х/ф «Бiлоснiжка»
Х/ф «Хто я?»
Х/ф «Принц i
жебрак»
Х/ф «Бiблiотекар»
Х/ф «Бiблiотекар-2»
Х/ф «Бiблiотекар-3»
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Великi почуття
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Милi брехунки»
Служба розшуку
дiтей
Зона ночi
Українцi. Вiра
Я на свiтi такий
один
Зона ночi
С. Параджанов.
Вiдкладена
прем'єра
Дiалоги
Зона ночi
Iван Франко
Зона ночi

безсмертна»

08.40 Х/ф «Стрiли Робiн

Подiї

Гуда»

10.10 Х/ф «Настоятель-2»
12.00 Т/с «Загарбники»
15.30 Т/с «По гарячих

07.10, 08.00 Т/с «Iнтерни»
09.10, 17.00, 22.20 Т/с

19.00, 01.25, 04.05 Свiдок
19.30 Т/с «Важняк»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання

10.00
14.00
19.20
23.10
02.00

слiдах»

на вбивцю-9»

22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк23.30
00.30
01.55
03.15
04.35
05.30

8»
Т/с «Менталiст-5»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя
М/ф «Троє з
Простоквашина»

ТЕТ
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.25 М/с «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
10.00 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
10.25 М/ф «Дюймовочка»
12.15 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
15.00, 01.10 Х/ф
«Бандитки»
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Вiталька
21.30 Х/ф «Без
вiдчуттiв» Y
23.40 Х/ф «Борат» Y
02.40 Одна за всiх
03.05 До свiтанку

02.45
04.05
04.40
05.20

«Слiд»
Т/с «Волошки»
Т/с «Бiднi родичi»
Т/с «Карпов»
Х/ф «Гладiатор» Y
Made in Ukraine.
Спецпроект до Дня
незалежностi
Ласкаво просимо
Говорить Україна
Критична точка
Срiбний апельсин

ФУТБОЛ
07.35, 14.00 Топ-матч
08.00 Чемпiонат України.
«Металург» – «Зоря»
10.20, 17.10 Великий
футбол
11.55 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Динамо»
14.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Валенсiя»
16.25 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
18.45, 02.40 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
19.55 Чемпiонат України.
«Таврiя» –
«Чорноморець»
21.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Гранада» –
«Реал»
00.25 Чемпiонат України.
«Ворскла» –
«Волинь»
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06:55 «СТРІЛИ РОБІН ГУДА»

09:00 «ГРОМОБІЙ»

14:00 «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»

02:10 «НЕСАМОВИТИЙ»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

Хоробрий захисник знедолених
Робін Гуд, як завжди, бореться з
жадібними і жорстокими багатіями. Цього разу він заступається
за розореного лицаря Аллана і
вступає в бій з самим шерифом
Ноттінгемським.

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

У результаті експерименту Віра
отримує сильний опік обличчя.
Після пластичної операції вона
розлучається з чоловіком і закохується у свого лікаря. Спочатку
Віра не звертає уваги, що її час від
часу називають Дашею.

Річард Волкер — кардіолог, який
щойно прибув в Місто нічних вогнів Париж. «Я люблю Париж», —
співає він, змиваючи дорожню
пилюку під душем. Але коли зникає його дружина, Волкер починає боятися цього міста...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Православний

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

календар

06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20
Новини
06.15, 16.45 Криве
дзеркало
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «Руссо-туристо.
Вперше за
кордоном». Ч. 1
08.20 Д/ф «Руссо-туристо.
Вперше за
кордоном». Ч. 2
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.25

Пiдсумки дня
09.35 Шеф-кухар країни
10.40 Нехай вам буде
кольорово!
11.40 Хай щастить
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
12.20 Т/с «Чорна рада»
13.45 Секрети успiху
14.15 Українська пiсня
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.25 Х/ф «Колiївщина»
18.35 Фiнансова
перспектива
19.00, 01.55 Художня
гiмнастика. Чемпiонат
свiту
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.35 Про головне
03.30 Слiдами фестивалю
«Калиновi мости»
03.55 ТелеАкадемiя

12.00
12.20
13.25
14.20
15.20
16.30
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
00.25
02.00
02.50

04.45

Т/с «Зрада»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Х/ф «Право на
кохання». 1 с.
Новини
Х/ф «Право на
кохання». 2 с.
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Фродя»
Т/с «Зрада»
Д/с «Мегамисливцi»
Х/ф «Листоноша
завжди дзвонить
двiчi» X
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.05

13.55
15.00
16.45
17.10
19.30
20.15

22.30
00.00
00.15
01.20
02.05
02.50
03.35
04.20
05.05
05.30

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Секрети величного
сторіччя. Як
створювався серiал
«Роксолана»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана3»
Мiняю жiнку-6
ТСН
Т/с «Гра престолiв-2»
Т/с «Убивство»
Т/с «Убивство»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2

04.50
05.20
06.25
06.35
06.55
07.40
07.50
08.45
09.15
10.10
10.20

12.45
13.00
13.10
14.35
16.35

18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.15
02.10
04.05

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Механiк»
Навчiть нас жити
Х/ф «Несамовитий»
Т/с «Спогади про
минуле»

НОВИЙ

05.55 Чужi помилки
06.35 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна
10.10
11.05
12.10
13.00
14.00
16.00
18.00
18.20

правда про зiрок
Зiркове життя
Зiркове життя
Один за всiх
Слiдство ведуть
екстрасенси
Х/ф «Iнше обличчя»
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів.

20.00 Врятуйте нашу
сiм'ю-2

22.00 «Вікна»-новини
22.25 Врятуйте нашу
сiм'ю-2

23.25 Т/с «Доктор Хаус»
00.20 Т/с «Черговий
янгол-2»

02.20 Нiчний ефiр

06.15
06.20
06.55
07.00
07.35
08.35
09.00
11.30
13.25
13.30
14.30
15.00
16.00
18.00
19.00
19.10
22.00
23.00
00.05
00.15
01.10
02.00
02.50
02.55
03.45
03.50
04.45
04.50
05.05
05.20
05.25
06.10

Teen Time
Пекельне побачення
Teen Time
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Х/ф «Громобій»
Х/ф «Бiблiотекар»
Kids'Time
М/с «Аладдiн»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Великi почуття
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Милi брехунки»
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Перетворення
Врятований любов'ю
Зона ночi
Катерина Бiлокур.
Послання
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

05.50 Х/ф «Професiя –

слiдчий»
06.55 Х/ф «Стрiли Робiн
Гуда»

08.30, 16.45, 19.00, 01.25,
04.05 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Важняк»
14.45, 17.00 Т/с

06.00, 05.30 Срiбний
апельсин

07.00, 17.00, 19.00, 04.20
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00 Х/ф «Коханець для
Люсi»

12.00, 05.15 Нехай говорять
14.20 Право на захист
«Навiгатор»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання 15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
на вбивцю-9»
19.20, 04.40 Говорить
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк23.30
00.30
01.55
03.10
04.35
ТЕТ

8»
Т/с «Менталiст-5»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя

07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –

бурундучкирятiвнички»
08.55 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
13.40 Т/с «Чемпiонки»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
16.45, 20.00 Вiталька
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
21.00 Даєш, молодь!
21.30 Бiйцiвський клуб
22.30 У ТЕТа добре
23.15 Т/с «Секс i мiсто»

Україна

20.00 Т/с «Карпов»
23.10 Т/с «Глухар.
Повернення»

00.10 Х/ф «Будинок» X
02.00 Х/ф «Гладiатор» Y
ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Таврiя» –
«Чорноморець»
10.30, 03.20 Чемпiонат
Iспанiї. «Гранада» –
«Реал»
12.30 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.00 Великий футбол
16.00 Чемпiонат України.
«Ворскла» –
«Волинь»
18.00 Топ-матч
18.20 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Динамо»
20.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Фенербахче» –
«Арсенал»
22.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Валенсiя»
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09:00 «БІБЛІОТЕКАР-2»

11:00 «БІБЛІОТЕКАР-3»

13:55 «ПОПЕЛЮШКА ІЗ ЗАПРУДДЯ»

02:25 «МЕХАНІК»

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

Флін Карсен — співробітник
нью-йоркської бібліотеки. Але в
його душі завжди жила пристрасть до пригод і таємниць.
Якось Флін зацікавився працею
про легендарні копальні царя
Соломона...

Третя частина пригод Фліна
Карсена, в якій йому знову доведеться врятувати світ. Перебуваючи у відпустці, Флін знайомиться з красунею Сімоною,
яка несподівано для Фліна впізнає в ньому Бібліотекаря.

Весела авантюрна історія про
повернення в провінцію молодої
героїні, яка поїхала підкорювати
Москву. Їй вдалося зробити
кар'єру і забути колишнє життя,
але рідне місто не поспішає
розлучитися з співвітчизницею.

Сім років тому десантник–афганець Микола помстився банді
наркодилера Сашка, який вбив
його родину. Але Коля не знав,
що, всадивши в обличчя гангстера кулю, не забрав його
життя...

ПЕРШИЙ
06.00 Православний
календар

06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20
Новини
Криве дзеркало
Хочу все знати
Ера бiзнесу
Д/ф «Руссо-туристо.
Вперше за кордоном2». Ч. 1
08.20 Д/ф «Руссо-туристо.
Вперше за кордоном2». Ч. 2
08.45 Кориснi поради

06.15
07.15
07.25
07.30

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.30 Офiцiйна хронiка
09.45 Кордон держави
10.30 Х/ф «Провiнцiалки»
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт

12.25 Т/с «Чорна рада»
14.15 Крок до зiрок
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.

ІНТЕР
05.30 Т/с «Зрада»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Фродя»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Фродя»
13.40 Судовi справи
14.35 Сiмейний

15.30

Агросектор

15.35, 20.00, 21.40, 01.35
Художня гiмнастика.
Чемпiонат свiту
17.55, 22.00 Фестиваль
пiснi в Коблево
18.35 Фiнансова
перспектива
19.05 Про головне
19.25 К. Новикова,
В. Данилець та
В. Моїсеєнко
запрошують
20.55 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.25 Вiд першої особи

16.30
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
00.20
02.00
02.50
04.30

суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Бiлий налив»
Т/с «Зрада»
Д/с «Мегамисливцi»
Х/ф «Байкери» X
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05

11.00
13.00
14.00
15.05
16.45
17.10
19.30
20.15
22.30
23.40
23.55
01.05
01.50
02.35
03.20
04.05
04.50
05.15

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана3»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана3»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Т/с «Гра престолiв-2»
Т/с «Убивство»
Т/с «Убивство»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2

ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей
04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти поукраїнськи

СТБ
06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.40 Неймовiрна правда

10.00
11.00
12.55
13.55
16.00

Ми так багато часу проводимо на
кухні за приготуванням різних
страв! Аніта Луценко впевнена,
що навіть з такого процесу можна отримати
спортивний результат. Використовуючи комплекс сьогоднішніх вправ, ви зробите свою фігуру
шикарною, просто не відходячи
від плити.

10.25 Т/с «Агент
12.45
13.00
13.05
14.30
16.30
18.45
19.25
20.10
22.05
23.20
02.00
02.25
04.00

нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Наказано
знищити»
Кримiнальний облом
Х/ф «Механiк»
Т/с «Спогади про
минуле»

про зiрок
Зiркове життя
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Х/ф «Попелюшка iз
Запруддя»
Усе буде добре!

НОВИЙ
06.15 Teen Time
06.20 Пекельне побачення
06.55 Teen Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Бiблiотекар-2»
11.00 Х/ф «Бiблiотекар-3»
13.00 Т/с «Татусевi дочки»
13.30 Kids'Time
13.35 М/с «Аладдiн»
14.40 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Кадетство»
18.00 Т/с «Татусевi дочки»
19.00 Репортер
19.10 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.00 Великi почуття
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники

01.10
02.00
02.50
02.55
03.00
03.45
04.00
04.05
04.20
04.30

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Черговий
янгол-2»
02.45 Нiчний ефiр

05.05
05.10

20.00
22.00
22.40
00.05
01.05

05.25
05.35
05.40
06.05

вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Милi брехунки»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Зiрка Вавiлова
Нiмфея кандiда
Зона ночi
Скiфи (свiдчення та
версiї)
Скiфи
Асканiя-Нова. Про що
кличуть журавлi...
Зона ночi
Георгiй Нарбут. Живi
картини
Соломон i Годеле
Зона ночi
Ах, не говорiть менi
про кохання...
Зона ночi

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20

НТН
05.50 Х/ф «Професiя –
слiдчий»

08.30, 16.45, 19.00, 01.20,
04.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Важняк»
14.50, 17.00 Т/с
«Навiгатор»

21.30 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»

22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк23.30
00.30
01.50
03.05
05.00

8»
Т/с «Менталiст-5»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
08.55 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
13.40 Т/с «Чемпiонки»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Вiталька
21.00 Даєш, молодь!
21.30 Бiйцiвський клуб
22.30 У ТЕТа добре
23.15 Т/с «Секс i мiсто»

Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.15 Нехай говорять
14.30 Т/с «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
19.20, 03.40 Говорить
Україна

23.10 Т/с «Глухар.
Повернення»

02.00 Т/с «Пожежники
Чикаго»

05.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.05, 23.50 Топ-матч
07.20 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
08.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Динамо»
11.35 Чемпiонат Iспанiї.
«Еспаньол» –
«Валенсiя»
13.35 Чемпiонат України.
«Металург» – «Зоря»
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
17.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
18.45 Live. Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Зенiт» –
«Пасуш Феррейра»
21.30 Live. Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Сосьєдад» –
«Лiон»
00.05 Огляд середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
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06:15 «ПРОФЕСІЯ — СЛІДЧИЙ»

02:15 «НАКАЗАНО ЗНИЩИТИ»
ICTV

ICTV

Міністерство внутрішніх справ
порушує кримінальну справу за
матеріалами, пов'язаними з
розкраданням власності. Механізм афери був розроблений
керівником злочинного угруповання Віктором Ликіним...

Напередодні весілля Настя
дізнається, що коханий її
зраджує. Начальник, якому
вона не відповідала взаємністю, виганяє її з роботи. Посварившись з батьками, Настя
йде з дому.

Шейн Деніелс потрапляє у
в'язницю за несправедливим
звинуваченням. Вийшовши з
тюрми, він усвідомлює, що життя на вулицях нітрохи не змінилося. І Шейн не збирається з цим
миритися.

На борту Боїнга-747 ісламські
терористи перевозять нервовопаралітичний газ, який потрібен
їм для того, щоб знищити столицю США. Однак спецслужби вже
готові до перехоплення смертельного вантажу...

ІНТЕР

06.00 Православний

05.30
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20

календар

06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20

08.20

23:20 «НЕБЕЗПЕЧНА ЛЮДИНА»
СТБ

ПЕРШИЙ

06.15
07.15
07.20
07.30

14:00 «КОХАННЯ ПІД НАГЛЯДОМ»
НТН

Новини
Криве дзеркало
Ера будiвництва
Ера бiзнесу
Д/ф «А. Панiн.
Вершник на iм'я
Життя». Ч. 1
Д/ф «А. Панiн.
Вершник на iм'я
Життя». Ч. 2
Кориснi поради

08.45
09.05, 21.00, 05.25

Пiдсумки дня
09.45 Книга.ua
10.25 Нехай вам буде
кольорово!
11.30 Православна
енциклопедiя
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий
свiт
12.25 Т/с «Чорна рада»
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.35, 20.00, 21.40, 02.00
Художня гiмнастика.
Чемпiонат свiту
17.55 Фестиваль пiснi в
Коблево
18.40 Фiнансова
перспектива
19.05 Останні
попередження
19.30, 01.40 Про головне
20.55 Офiцiйна хронiка
22.00 Надвечiр'я
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.25 Вiд першої особи

13.20
14.15
15.15
16.30
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
00.50
02.30
04.00
04.30

Т/с «Зрада»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Бiлий налив»
Новини
Т/с «Бiлий
налив»
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Ангел у
серцi»
Т/с «Зрада»
Х/ф «Iноземець»
Подробицi
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.55

12.55
13.55
15.00
16.45
17.10
19.30
20.15

22.30
00.05
00.20
01.30
02.15
03.00
03.45
04.30
05.10
05.35

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана3»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана3»
Кохання без кордонiв
ТСН
Т/с «Гра престолiв-2»
Т/с «Убивство»
Т/с «Убивство»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Т/с «Закони Чикаго»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2

04.55
05.20
06.25
06.35
07.00
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.20
12.45
13.00
13.15
14.40
16.45
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.15
02.15
04.25

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Небезпечна
людина»
Несекретнi файли
Х/ф «Наказано
знищити»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.25 Чужi помилки
Сюжет заснований на кримінальних історіях,
які сталися в
Україні. Програма побудована
на психології, мотивах, які штовхнули людину на
злочин. На першому місці – причина, і тільки потім – слідство.

06.05 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда
про зiрок

09.15 Зiркове життя
10.10 Кохана, ми вбиваємо
14.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
23.50
01.05
02.00
03.30

дiтей
Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Зваженi та щасливi-3
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Черговий
янгол-2»
Нiчний ефiр

06.15
06.20
06.55
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.30
14.55
15.55
18.00
19.00
19.10
22.00
23.00
00.05
00.15
01.10
02.00
02.50
02.55
03.00
03.50
03.55
04.35
04.50
04.55
05.25
05.30
06.00

Teen Time
Пекельне побачення
Teen Time
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Татусевi дочки»
Kids'Time
М/с «Аладдiн»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Великi почуття
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Милi брехунки»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Пiд знаком бiди
Воля вiдходить з
боями
Зона ночi
Вище неба
Зона ночi
Швидкоплинний сон
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

06.15 Х/ф «Професiя –
слiдчий»

08.30, 16.45, 19.00, 01.20,
02.50 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Важняк»
14.50, 17.00 Т/с

06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.15 Нехай говорять
«Навiгатор»
14.30 Т/с «Подружжя»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання
15.30 Щиросерде зiзнання
на вбивцю-9»
16.00 Критична точка
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк8»
19.20, 03.40 Говорить
23.30 Т/с «Менталiст-5»
Україна
00.30 Т/с «Закон i порядок» 23.10 Т/с «Глухар.
01.50 Речовий доказ
Повернення»
02.20 Агенти впливу
02.00 Т/с «Пожежники
03.20 Правда життя
Чикаго»
04.20 М/ф «Малюк i
Карлсон»
05.10 Срiбний апельсин
ТЕТ
ФУТБОЛ
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –
08.55
10.00
11.50
12.45
13.40
14.45
17.00
18.15
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.15
00.10

бурундучкирятiвнички»
Т/с «Ранетки»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
Т/с «Чемпiонки»
Т/с «Маленькi
таємницi»
У ТЕТа пара
Моду народу
Т/с «Крем»
Вiталька
Даєш, молодь!
Бiйцiвський клуб
У ТЕТа добре
Т/с «Секс i мiсто»
Т/с «Американська
iсторiя жаху»

07.05 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру

08.00, 03.50 Чемпiонат
України. «Ворскла» –
«Волинь»
10.30, 16.00, 22.55 Лiга
Чемпiонiв УЄФА.
«Зенiт» – «Пасуш
Феррейра»
13.40 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Сосьєдад» – «Лiон»
18.45 Live. Жеребкування
групової стадiї. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
20.30 Лiга Європи УЄФА.
«Чорноморець» –
«Шкендербеу»
01.25 Жеребкування
групової стадiї. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
05.40 Новини + анонси
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10:00 «АМЕРИКАНСЬКА ДОЧКА»

00:00 «ВОГОНЬ ІЗ ПЕКЛА»

СТБ

1+1

УКРАЇНА

ICTV

Блідолиці обманом заманили
доньку імператора на Дикий Захід. Владика посилає викуп у сто
тисяч золотих монет і трьох хоробрих воїнів для супроводу. Разом
з ними їде й племінник імператора, закоханий у принцесу.

Відома журналістка впадає в депресію і вирішує змінити професію. Однак погоджується зробити
останній матеріал: з'їздити у
психіатричну лікарню і поговорити з людиною, яка звинувачується
в серійних убивствах.

Аппалачі, долина Джексона,
штат Кентуккі. Безліч анонімних
сигналів говорять про те, що в
покинутих шахтах поховані токсичні відходи. Незабаром район
може перетворитися на мертву
пустелю.

календар

06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20

08.20

23:50 «ЖЕРСТЬ»

Головний герой приїжджає в
Сан-Франциско, щоб побачити дочку, яку його колишня
дружина таємно забрала з
собою. Батько і дочка вирушають автостопом по всій Америці...

ПЕРШИЙ
06.00 Православний

06.15
07.15
07.25
07.30

23:00 «ШАНХАЙСЬКИЙ ПОЛУДЕНЬ»

Новини
Криве дзеркало
Хочу все знати
Ера бiзнесу
Д/ф «А. Самохiна.
Самотнiсть
королеви». Ч. 1
Д/ф «А. Самохiна.
Самотнiсть
королеви». Ч. 2
Кориснi поради

08.45
09.05, 21.00, 05.25

Пiдсумки дня
09.30, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.50 Свiтло
10.30 Нехай вам буде
кольорово!
11.35 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий
свiт
12.20 Т/с «Чорна рада»
14.05 Як ваше здоров'я?
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.20 Х/ф «Мiсяцева
зозулька»
16.50 Телевистава
«Капiтанша»
18.35 Фiнансова
перспектива
19.05, 01.55 Художня
гiмнастика. Чемпiонат
свiту
21.35 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.25 Вiд першої особи

ІНТЕР
05.30 Т/с «Зрада»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Дiльничний»
12.00 Новини
12.20 Судовi справи
14.15 Сiмейний
суд

15.15 Давай одружимося в
Українi

16.30 Т/с «Наложниця»
17.50 Новини
18.05 Т/с «Доярка з
20.00
20.30

00.30
02.20
03.05
03.35
05.05

Хацапетiвки-3»
Подробицi
Х/ф «Поговори
зi мною про
кохання»
Х/ф «Малахольна»
Д/с «Мегамисливцi»
Подробицi
Х/ф «ФанфанТюльпан» Y
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05

10.55

12.55
13.55
15.00
16.45
17.10
19.30
20.15
21.00
23.00
01.10
02.35
04.05
04.30
04.55

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана3»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Казкова Русь
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Шанхайський
полудень»
Х/ф «Жук» Y
Х/ф «Стрiльцi» X
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
Х/ф «Пампушечки»

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей
04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

10.35
12.45
13.00
13.05
14.25
16.25
18.45
19.25
20.10
22.10
23.35
00.00
02.00
03.35

українськи
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в Українi
Х/ф «Вогонь iз
пекла»
Х/ф «Небезпечна
людина»
Т/с «Спогади про
минуле»

СТБ
06.05 Чужi помилки
06.45 Х/ф «Коли настає

08.40
10.00
12.00
18.00
18.20
20.00

вересень»
Неймовiрна правда
про зiрок
Х/ф «Американська
дочка»
Х/ф «Iндус»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють всi!-6

Шостий сезон
наймасштабнішого танцювального шоу відкриє
кастинг в Криму.
Кількість місцевих самородків
просто вразила
журі: вони
знайшли унікальні таланти з Євпаторії, Красноперекопська, Севастополя... Крім
того, на проект
повернеться
улюбленець
українців – сам
Франциско Гомес!

22.00
22.40
00.10
01.55

«Вікна»-новини
Танцюють всi!-6
Куб-4
Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
03.25 Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10 Служба розшуку дiтей
06.15 Teen Time
06.20 Пекельне побачення
06.55 Teen Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Татусевi дочки»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Аладдiн»
14.25 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
18.00 Т/с «Татусевi дочки»
19.00 Репортер
19.10 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.00 Великi почуття
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники

01.10
02.00
02.50
02.55
03.25
04.05
04.10
05.00
05.05
05.15
05.30

вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Милi брехунки»
Зона ночi
Десята муза в Українi
Марко
Кропивницький
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
Тася
Сон Алiни
Костомарової
Зона ночi

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.50

НТН
05.00 Х/ф «Атестат
зрiлостi»

06.30, 09.00 Т/с «Петрiвка,

Подiї

38. Команда
Семенова»

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 20.00

08.30, 16.45, 19.00, 04.35

10.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.45 Нехай говорять
14.30 Т/с «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
19.20, 04.10 Говорить

Свiдок

13.00 Т/с «Важняк»
14.50, 17.00 Т/с
«Навiгатор»

19.30 Т/с «Синдром

Т/с «Слiд»

Україна

дракона»
00.15 Х/ф «Страховий
випадок»
01.50 Х/ф «Пригоди на
«Посейдонi»
05.05 Речовий доказ

21.30 Футбол. Суперкубок
УЄФА 2013.
«Баварiя» – «Челсi»
23.50 Х/ф «Жерсть» Y
01.30 Т/с «Пожежники
Чикаго»

ТЕТ
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
08.55 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
13.40 Т/с «Чемпiонки»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
17.15 Досвiдос
17.40 4 весiлля
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Вiталька
21.00 Даєш, молодь!
21.30 Бiйцiвський клуб
22.30 У ТЕТа добре
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Х/ф «Перевертнi» Y

ФУТБОЛ
10.30 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Сосьєдад» – «Лiон»
12.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
14.00 Live. Жеребкування
групової стадiї. Лiга
Європи УЄФА
15.20, 17.55, 01.55
Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
16.00, 19.00, 21.30 Футбол
Live
16.55 Live. Чемпiонат
України. FAVBET Лiга
1. «Нива» –
«Авангард»
19.25 Live. Чемпiонат
України. «Таврiя» –
«Металург»
22.00 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
22.55 Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру
23.30 Futbol Mundial

СУБОТА, 31 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

18:00 «АСТЕРІКС І ОБЕЛІКС ПРОТИ ЦЕЗАРЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

Було це давним-давно, коли живі
були злі чаклуни і добрі чарівники. У ті часи вся територія нинішньої Франції була підпорядкована Риму. Цезареві збирачі податків дерли з місцевих мешканців три шкури...

«Просунутий» охоронець музею природничої історії випадково відкриває стародавнє
закляття, яке оживляє представлені експонати. Тепер усіх
чекає ніч, сповнена хаосу і
веселощів...

Герої картини розшукують зниклу археологічну цінність — шолом Олександра Македонського. Нелегко дається мирному й
невинному завідувачу дитячого
садка роль запеклого злочинцярецидивіста.

У третій частині комедійного
трилера журналістка Сінді Кемпбелл охоплена бажанням зробити скандальний репортаж про
світову змову і відкрити самі
секретні матеріали! Хто шукає,
той завжди знайде!

06.00 Пiдсумки
06.20 Зiркове шоу

05.55 Т/с «Доярка з

09.50
10.15
11.15
13.20
14.05
14.55
16.50
17.15
20.30
20.40
20.50
20.55
21.00
21.25
21.55
22.50
23.10

01.20
01.45
02.10
05.50

00:15 «ДУЖЕ СТРАШНЕ КІНО-3»
СТБ

ІНТЕР

08.30
09.05
09.20

21:50 «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»
1+1

ПЕРШИЙ

08.15

20:00 «НІЧ У МУЗЕЇ»

НОВИЙ КАНАЛ

у Цирку на Цвiтному
бульварi
Олiмпiйський
виклик
Панянка та кулiнар
Життя на рiвних
Православний
вiсник
Хто в домi хазяїн?
Сiм чудес України
Х/ф «Богдан
Хмельницький»
Театральнi сезони
В гостях у Д. Гордона
Криве дзеркало
Золотий гусак
Художня гiмнастика.
Чемпiонат свiту
Слово регiонам
Кабмiн: подiя тижня
Лото «Мегалот»
Служба розшуку
дiтей
Пiдсумки дня
Без цензури
Українська пiсня
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Концерт пам'ятi
М. Мозгового
«Майстер-клас –
жити»
Пiдсумки дня
Про головне
Художня гiмнастика.
Чемпiонат свiту
Служба розшуку
дiтей

06.40
09.30
10.00
11.00
15.10
19.00
20.00
20.30
23.25

Хацапетiвки-3»
Х/ф «Вокзал для
двох»
Усе для мами
Лiтня кухня
Т/с «Ангел у серцi»
Х/ф «Поговори зi
мною про кохання»
Т/с «Ейнштейн. Теорiя
кохання»
Подробицi
Т/с «Ейнштейн. Теорiя
кохання»
Х/ф «Так буває»
Олексій, який колись покинув
дружину Кіру з
дитиною, після
шестирічної розлуки повертається в родину. А до
Кіри вже давно
сватається новий
шанувальник Вадим. Однак донька любить тата і
просить маму
пробачити його.

01.20 Подробицi
01.50 Х/ф «Вокзал для
двох»
04.05 Д/ф «Хто вбив Дiану»
05.05 Т/с «Дiльничний»

1+1

06.25
07.15
08.00
09.00
10.00
10.05
11.25
12.30
13.50
15.45
16.25
18.30
19.30
20.00
22.15

ICTV
Ремонт+
ТСН
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
М/ф «Братик
Ведмедик-2»
Свiт навиворiт-2
Свiт навиворiт-2
Кохання без кордонiв
Казкова Русь
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-3
ТСН
Х/ф «Нiч у музеї»
Х/ф «Анжелiка –
маркiза янголiв»
Перший фільм
про Анжеліку та її
пригоди при
французькому
дворі XVII сторіччя. Молоду красуню проти її волі
видають заміж.
Спочатку вона ненавидить чоловіка, але незабаром
почуття Анжеліки
змінюються...

00.50 Х/ф «Прощання
слов'янки» Y

04.35
05.10
06.25
06.55
08.50
10.00
10.25
11.25

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Т/с «Морськi
дияволи»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Х/ф «Ямакасi-2. Дiти
вiтру»
Подорож до
Бангкока виявилася не такою веселою, як хотілося. Нові самураї
вплутуються в
битву кримінальних угруповань,
не до кінця розуміючи, за що вони воюють. Але
чи варто ризикувати життям просто так?

13.35 Т/с «Бригада»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини.
20.00
00.15

02.25 Х/ф «Скiльки у

02.10

тебе?» Y
04.05 Свiт навиворiт-2
04.55 ТСН

04.15

Пiдсумки
Т/с «Бригада»
Х/ф «Крикуни-2.
Полювання»
Х/ф «Золото
Маккени»
Т/с «Спогади про
минуле»

НОВИЙ

05.45 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.40 Х/ф «Куховарка»
07.55 Караоке на Майданi
08.55 Їмо вдома
10.00 Зiркове життя
10.55 Зваженi та щасливi-3
15.10 Танцюють всi!-6
19.00 Х-Фактор-4

05.40
07.10
08.00
10.00
12.10
13.50
15.30
18.00

М/с «Фiнес i Ферб»
Кухня для двох
Ревiзор
Ревiзор
Уральськi пельменi
Рудi
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс проти
Цезаря»
20.10 Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс. Мiсiя
«Клеопатра»

21.50 Х/ф «Джентльмени

Часи фараонів
давно минули,
однак могутня
Клеопатра не сумує! Спорудивши
для римського
імператора золотий палац всього
за три місяці, вона доведе Юлію
Цезарю, що її народ ще здатний
на великі подвиги.

удачi»

23.40 Детектор брехнi-4
00.40 Х/ф «Iнтердiвчина» Y
Тетяні, нарешті,
пощастило: вона
вийшла заміж за
шведа і виїхала
жити до чоловіка.
Здавалося б,
збулося все, про

22.15 Хто зверху?-2
00.15 Х/ф «Дуже страшне

що могла мріяти
валютна путана,
яка жила в СРСР.
Але все виявилося зовсім не так
просто...

03.10 Нiчний ефiр

01.55
03.25
03.30
04.05
04.15
04.20
05.10
05.15

кiно-3» Y
Т/с «Милi брехунки»
Зона ночi
Тб про ТБ
Останнiй лоцман
Зона ночi
Десята муза в Українi
Зона ночi
SOLO-MEA

УКРАЇНА

НТН

05.30 Т/с «Петрiвка, 38.
Команда Семенова»
11.30, 02.40 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «Страховий
випадок»
15.15 Т/с «Загарбники»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-4»
23.00 Парк автомобiльного
перiоду
23.30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
01.15 Т/с «Закон i порядок»
03.30 Агенти впливу
04.50 Правда життя
05.20 М/ф «Лiмпопо»

ТЕТ

06.00
07.10
08.00
08.35
09.00
09.40
10.40
11.05
13.10
15.55
17.10
19.00
20.50
22.00
23.00
01.25
02.55

«Єралаш»
Малята-твiйнята
Телепузики
М/с «Смiшарики. Пiнкод»
Мультик iз Лунтiком
М/с «Лiло i Стiч»
М/с «Фiксики»
М/ф «Пригоди
Оленки та Єрьоми»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Королева балу-3
Х/ф «Iронiя кохання»
Х/ф «Таксi–3»
Вiталька
Пiвденне Бутово
Х/ф «Капець» X
Х/ф «Помста
дружок»
До свiтанку

06.00 Т/с «Бiгль»
07.00, 19.00, 03.35 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
09.00 Таємницi зiрок.
Чоловiки як жiнки

10.00 Кохаю! Чекаю!
11.00 Дитяча «Нова хвиля»
13.00 Х/ф «Мiнливостi
кохання» W

15.00 Т/с «Сила Вiри»
19.30 Футбол. Прем'єр-лiга
України «Шахтар» –
«Металiст»
21.20 Х/ф «Механiк» Y
23.20 Х/ф «Вiддiл. По
праву» Y
01.20, 03.55 Т/с «Звiробiй2»
06.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

08.00 Чемпiонат України.
10.25
11.25
13.50
14.30

FAVBET Лiга 1.
«Нива» – «Авангард»
Один на один з
Гамулою
Суперкубок УЄФА.
«Баварiя» – «Челсi»
Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру

15.00, 15.55, 18.30, 18.50,
23.30 Футбол Live
16.25 Live. Чемпiонат
України. «Говерла» –
«Ворскла»
19.25 Live. Чемпiонат
України. «Шахтар» –
«Металiст»
21.25 Live. Чемпiонат
України.
«Севастополь» –
«Карпати»
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17:35 «АСТЕРІКС І ОБЕЛІКС НА ОЛІМПІЙСКИХ ІГРАХ»

СТБ

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

Шнек зустрів у тролейбусі доброго дідуся. Той пообіцяв виконати будь-яке його бажання.
Шнек подумав, що круто було б
перетворитися на довгоногу білявку. Він же не знав, що цей
дідусь — справжній чарівник.

Еллі Дарлінг за тридцять, і їй ні з
ким піти на весілля сестри. І ще
вона прочитала, що дівчина, яка
мала більше 20 партнерів, вже
втратила свій шанс на одруження. Тоді героїня складає список
своїх колишніх бойфрендів...

У центрі сюжету опиняються четверо зовсім не юних сиріт: першого виховав куратор Лувру, другий
втік від жахів рестілінга лібре,
третій недавно став жертвою
атаки змій, а четвертий – член
суспільства мутантів-ікс.

15.00, 18.00, 03.10

22.55
23.00
23.35
01.20
02.00

04.40
05.05

00:20 «ДУЖЕ ЕПІЧНЕ КІНО»

НОВИЙ КАНАЛ

додому
07.05 Панянка та кулiнар
07.35, 23.55 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
10.00 Розiграш «Пошторга»
10.15 Околиця
10.40 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
11.05 Крок до зiрок
11.55 Маю честь запросити
12.40 Ближче до народу
13.10 Караоке для дорослих
у Коблево
14.05 В гостях у Д. Гордона

20.35
20.45
21.00
21.45

23:20 «СКІЛЬКИ У ТЕБЕ?»

Покохавський закохався в грецьку принцесу Ірину, яку велика
політика призначила в дружини
синові Юлія Цезаря. І, щоб відтягнути небажаний шлюб, Ірина
оголошує, що вийде заміж за переможця Олімпійських Ігор...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Смiх iз доставкою

16.40
17.05
17.30
20.15

21:20 «МРІЯТИ НЕ ШКІДЛИВО»

Художня гiмнастика.
Чемпiонат свiту
Золотий гусак
Не вiр худому кухарю
Рояль у кущах
Ми хочемо, щоб ви
знали
Головний аргумент
Офiцiйна хронiка
Пiдсумки дня
Концертна програма
до Дня знань
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера бiзнесу. Пiдсумки
Олiмпiйський виклик
Пiдсумки тижня
Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
Слiдами фестивалю
«Калиновi мости»
Надвечiр'я

ІНТЕР
05.50 Т/с «Дiльничний»
07.15 Х/ф «Малахольна»
09.25 Школа доктора

10.00
11.00
12.00
14.00
18.00
20.00
21.30
23.30

Комаровського
Орел i Решка. Назад у
СРСР
Шалене весiлля
Х/ф «Я тебе нiколи не
забуду»
Т/с «Ейнштейн. Теорiя
кохання»
Х/ф «Щасливий
маршрут»
Подробицi тижня
Х/ф «Життя пiсля
життя»
Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
Дія розгортається в період з
1945 року – початку 1990-х років. Це історія кохання, яке перемагає непереборні перешкоди, незважаючи
на смерть, час і
зраду. Це історія
божевільної жадібності, яка призводить до краху.

01.25 Х/ф «Щасливий
маршрут»

02.55 Х/ф «Так буває»
04.25 Подробицi тижня

1+1
06.00 Х/ф «Шанхайський
полудень»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт+
09.00 Лотерея «Лото
10.00
11.00
12.00
12.40
15.10
19.30
20.15
22.15
23.20
01.30

«Забава»
Мультфiльми
Недiля з «Кварталом»
Смакуємо
Х/ф «Анжелiка –
маркiза янголiв»
Х/ф «Бальзакiвський
вiк, або Усi чоловiки
сво... 5 рокiв потому»
ТСН-Тиждень
Великий пекарський
турнiр
Свiтське життя
Х/ф «Скiльки у
тебе?» Y
Х/ф «Перемотуван–
ня» Y

ICTV
05.35 Факти
05.55 Свiтанок
07.05 Квартирне питання
08.00 Анекдоти по-

08.20
09.05
11.00
11.30
12.10
18.45
19.55
21.00
23.00
00.55
02.45

Вдівець і правозахисник Едді
Серрано весь час
зайнятий роботою і не є прикладом для своєї 13річної дочки Наомі. Але коли вона потрапляє в
приватну школу
для дівчаток, він
дає собі обіцянку
приділяти Наомі
більше часу.

Сміттяр Джеррі
вирішує саботувати електростанцію. Але саботаж закінчується тим, що у Джері намагнічується
мозок, і хлопець
розмагнічує всі
відеокасети в
пункті прокату,
який належить
його найкращому
другові Майку.

03.15 Х/ф «Прощання

слов'янки» Y
04.45 Смакуємо
05.10 Недiля з «Кварталом»

українськи
Дача
Х/ф «Ямакасi»
Козирне життя
Максимум в Українi
Т/с «Бригада»
Факти тижня
Наша Russia
Головна програма
Х/ф «Крикуни-2.
Полювання»
Х/ф «Вогонь iз
пекла»
Х/ф «Мiстер Матуся
загону»

04.05 Т/с «Спогади про
минуле»

СТБ
06.00 Нашi улюбленi
мультфiльми

07.05 Х/ф «Людина09.00
10.45
11.45
12.40
16.05
19.00
20.05
21.20
23.15

амфiбiя»
Їмо вдома
Зiркове життя
Караоке на Майданi
МайстерШеф-3
Х-Фактор-4
Слiдство ведуть
екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
У пишненької 30річної Каті трагедія: коханий виявився бабієм.
Шість років, протягом яких Катя
чекала заміжжя,
– нанівець. Подруги вирішують
їй допомогти:
знайти через Інтернет вигідного

НОВИЙ
05.45 М/с «Фiнес i Ферб»
06.50 Кухня для двох
07.45 Церква Христа
08.00 Уральськi пельменi
09.35 Хто зверху?-2
11.30 Педан-Притула шоу
13.00 Мачо не плачуть
14.25 Божевiльний

15.30

17.35

20.10
22.20
00.20
01.55
02.40
02.45
03.10
03.40
03.45

нареченого.

01.25 Х/ф «Людинаамфiбiя»
03.05 Нiчний ефiр

04.35
04.40
05.05

автостоп
Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс. Мiсiя
«Клеопатра»
Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс на
Олiмпiйських iграх»
Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс у Британiї»
Х/ф «Американський
пирiг» Y
Х/ф «Дуже епiчне
кiно» Y
Т/с «Милi брехунки»
Зона ночi
Благословляю i
молюся
Митрополит
Дмитро Могила
Зона ночi
Загублений
рай
Зона ночi
Сумний П'єро
Зона ночi

НТН
05.35 Х/ф «Скарб»
06.50 Т/с «Синдром
дракона»

11.30 Легенди карного

УКРАЇНА
06.45 Подiї
07.10 Х/ф «Мiнливостi
кохання» W

розшуку
12.00, 04.15 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Три днi з
недоумком»
14.30 Випадковий свiдок
15.00 Т/с «Таємницi
слiдства-4»
19.00 Т/с «По гарячих
слiдах»
22.45 Крутi 90-тi
23.45 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
01.30 Х/ф «Пригоди на
«Посейдонi»
04.40 Речовий доказ
05.05 Правда життя

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв
11.00 Дитяча «Нова хвиля»
13.00, 05.30 Х/ф «Самотнiй

ТЕТ
09.00 Мультик iз Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Фiксики»
11.05 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.30 М/ф «Сердитi
пташки»
11.55 М/ф «Новi пригоди
Оленки та Єрьоми»
13.20, 01.15 Х/ф «Як вийти
замiж за мiльярдера»
15.20 Х/ф «Iронiя кохання»
17.10 Х/ф «Таксi-3»
19.00 Королева балу-3
20.15 4 весiлля
21.35 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Х/ф «Сусiдка» X
02.45 До свiтанку

ФУТБОЛ
09.00 Futbol Mundial
09.30, 00.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
10.20 Д/с «Моя професiя.
Агроном»
10.55 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Металiст»
12.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Реал» –
«Атлетик»
15.00, 15.55, 18.30 Футбол
Live
16.25 Live. Чемпiонат
України. «Зоря» –
«Арсенал»
18.55 Live. Чемпiонат
України.
«Чорноморець» –
«Iллiчiвець»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Севiлья» –
«Малага»

янгол»

15.00 Т/с «Моє кохане
чудовисько»

19.00, 03.00 Подiї тижня
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Механiк» Y
03.50 Х/ф «Вiддiл. По
праву» Y

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 32, 23 серпня 2013 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» в електронному або друкованому вигляді 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», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За підсумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць конкурсу
відбудеться в другій половині грудня 2013 року. Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Наталія МАНЧЕНКО, cтарший солдат механіккулеметник радіорелейної станції радіорелейного взводу
радіорелейної роти лінійно-кабельного батальйону
зв`язку військової частини. Уподобання: читання книг,
вишивання, активний відпочинок.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Командування та персонал Котовського
прикордонного загону сердечно вітає з Днем
народження першого заступника начальника
прикордонного загону – начальника штабу
підполковника АНЦИФЕРОВА Юрія Васильовича!
Зичимо міцного здоров’я на довгі роки, гарного
настрою, сімейного тепла та затишку! Щоб Ви завжди
відчували надійну підтримку рідних і друзів, а серце
зігрівало тепло людської вдячності за всі добрі
справи, зроблені Вами на ниві правоохоронної
діяльності!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!
Рідні, друзі та колеги щиро вітають з Днем
народження інспектора прикордонної служби
Одеського прикордонного загону старшого сержанта
ШАФАРЕНКА Леоніда Ігоровича!
Бажаєм, рідненький, найкращий, єдиний,
Щоб ти не хилився ніколи в журбі.
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Усі ми від серця даруєм тобі.
Хай сміється твоя доля, як калина в лузі,

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

Будуть завжди із тобою і рідні, і друзі.
Здоров'я, щастя, любові, успіхів у службі!
Колектив Одеського загону Морської охорони
сердечно вітає з Днем народження: капітана 3 рангу
ЗВІРЕВІЧА Анатолія Вікторовича, старшину 2 статті
ПЛЕТНЬОВУ Світлану Володимирівну, старшого
матроса КУЧЕРУКА Сергія Петровича, матросів
КРАНГУ Артура Ігоровича та КРЕМНЕВА Дмитра
Михайловича, працівників СОКОЛОВСЬКОГО
Віктора Івановича та ГРАБОВСЬКУ Вероніку
Валеріївну!
Бажаємо здоров’я, благополуччя, наснаги,
процвітання та сімейного затишку!
Керівництво та персонал впс «Білолуцьк»
Луганського прикордонного загону щиро вітає
іменинників вересня: старших прапорщиків
ТАРАНУХУ Олександра Вікторовича, ХЛОНОВА
Олександра Володимировича, ПОТЬОМКІНА
Андрія Володимировича, старшого сержанта
КУЗНЄЦОВА Олександра Сергійовича, сержанта
КРИВОШЕЄВА Григорія Івановича, молодшого
сержанта БАШТОВОГО Сергія В’ячеславовича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів і
здобутків у всіх починаннях, сімейного благополуччя,
досягнень у службі та всього найкращого в житті!

СПОРТИВНИЙ КУТОК

Потрапили в десятку
Збірна України потрапила у десятку кращих команд за підсумками Чемпіонату світу
з легкої атлетики, який завершився у Москві.
«Синьо-жовта» дружина, здобувши дві золоті
нагороди й одну бронзову, розділила восьме
місце у медальному заліку з Чехією.
Тріумфували у столиці Росії Ганна МАЛЬНИЧЕНКО та Богдан БОНДАРЕНКО, а
«бронза» на рахунку Ольги САЛАДУХИ.
ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Катерина ДАШКОВА (м. Хмельницький), курсант 311 навчальної
групи Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького. Хобі – малювання та сучасні
спортивні танці.

Ірина БІЛОНОЖКО, лейтенант, лікар медичного пункту
55-ої окремої артилерійської бригади 6-го армійського
корпусу (м.Запоріжжя). Уподобання – музика, велоспорт.

Перша десятка Чемпіонату (золото/срібло/бронза):
1. Росія – 		
2. США – 		
3. Ямайка – 		
4. Кенія – 		
5. Німеччина – 		
6. Ефіопія – 		
7. Великобританія –
8. Чехія – 		
8. Україна – 		
10. Франція – 		
Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
ООлег
лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина
БОЖОК
Чергова
по номеру
Валентина ЛАЗАРЧУК
Андрій ГЕРАСИМКІВ

7
6
6
5
4
3
3
2
2
1

4
13
2
4
2
3
0
0
0
3

6
6
1
3
1
4
3
1
1
1

від 05 серпня 2013 року № 502 - ОС
майор медичної служби
по Центральному клінічному госпіталю
Державної прикордонної служби України
капітану медичної служби ОМЕЛЬЯНУ
Анатолію Сергійовичу
від 19 серпня 2013 року № 532- ОС
полковник
по Адміністрації Державної
прикордонної служби України
підполковнику СЛОБОДЯНУ Олегу
Феліксовичу
по Південному регіональному
управлінню Державної прикордонної
служби України
підполковнику ПАНЧЕНКУ Андрію
Васильовичу
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику СЛОБОДЯНЮКУ Ігорю
Феофановичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ГАВЕЛЮ Олексію
Вікторовичу
по Національній академії Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
підполковнику БЕЦУ Юрію Івановичу
по 130 головному центру зв’язку,
автоматизації та захисту інформації
Державної прикордонної служби України
підполковнику МАШКІНУ Роману
Олександровичу
по Головному центру обробки
спеціальної інформації Державної
прикордонної служби України

підполковнику КРУКУ Олександру
Івановичу
по Головному експертнокриміналістичному центру Державної
прикордонної служби України
підполковнику ЧЕРЕДНІЧЕНКУ Дмитру
Костянтиновичу
підполковник
по Адміністрації Державної
прикордонної служби України
майору ЛИТВИНЧУКУ Михайлу
Юрійовичу
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору КЛІМЕНКУ Руслану
Анатолійовичу
по Південному регіональному
управлінню Державної прикордонної
служби України
майору БОРОВСЬКОМУ Миколі
Миколайовичу
майору ГУЗЕНКУ Сергію Васильовичу
по 130 головному центру зв’язку,
автоматизації та захисту інформації
Державної прикордонної служби України
майору ХАВРИЧУ Петру Григоровичу
по Окремому відділу внутрішньої
безпеки по Адміністрації та органах
центрального підпорядкування
Державної прикордонної служби України
майору ШЕВЧЕНКУ Володимиру
Миколайовичу
майор медичної служби
по Адміністрації Державної
прикордонної служби України
капітану медичної служби ПРУДНІКОВУ
Денису Володимировичу
Управління кадрв АДПСУ
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