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На хвилях двох морів

Жінка і безпека – слова–синоніми?

Прикордонникам неодмінно потрібна межа,
якою починається й закінчується українська держава.
На морі вона пролягає по хвилях, на яких неможливо
позначити їх належність. Саме в таких умовах має
діяти Керченський загін Морської охорони, який
береже українські води від мису Меганом у Чорному
морі до Таганрозької затоки на Азові. Сьогодні про
особливості такої служби нам розповідає командир
загону капітан 1 рангу Юрій ЛОШАК.

На семінарі під недвозначною
назвою «Жінки та безпека»,
що відбувся у Києві, провідні
фахівці у сфері безпеки України та
представники штаб-квартири НАТО в
Брюсселі обговорювали сучасний стан
і можливі перспективи ролі та місця,
відведених жінкам у секторі безпеки
нашої країни.
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«Янтар» став на варті в аеропорту «Київ»
У Міжнародному аеропорту
«Київ» у рамках реалізації проекту
міжнародної технічної допомоги
«Запобігання розповсюдженню
ядерних та інших радіоактивних
матеріалів» за програмою «Друга
лінія захисту» відбулося відкриття
та введення в експлуатацію системи
радіаційного контролю «Янтар».
Мар’яна МАРКОВИЧ

В урочистостях із цієї нагоди взяли участь заступник директора Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Держприкордонслужби
України генерал-лейтенант Володимир Карась,
заступник Посла Сполучених Штатів Америки в
Україні Брюс Донахью, представник Міністерства
енергетики США при Посольстві США в Україні
Лаура Смайлі та генеральний директор компанії
«Майстер-Авіа» Олексій Яковець.
– Зусилля Державної прикордонної служби
України у сфері радіаційної безпеки є елементом
поступового та наполегливого виконання завдань, визначених Президентом України та Урядом держави, – зазначив під час виступу генераллейтенант Володимир Карась. Також він додав,
що загалом планами передбачено створення всеукраїнської мережі таких систем радіаційного
контролю, яка охоплюватиме більше ста найважливіших міжнародних пунктів пропуску через
державний кордон.
У свою чергу заступник Посла Сполучених
Штатів Америки в Україні пан Донахью подякував
прикордонникам за плідну та ефективну роботу з
реалізації програми запобігання розповсюдженню зброї масового знищення в Україні та висловив надію щодо подальшого співробітництва.
Слід зазначити, що співпраця між прикордонним відомством України та Міністерством
енергетики США щодо запобігання незаконному
розповсюдженню ядерних та інших радіоактивних матеріалів у пунктах пропуску розпочалася
ще 2005 року. На сьогодні вже 51 український
пункт пропуску облаштований стаціонарними та
мобільними комплексами для виявлення ядерних
і радіоактивних матеріалів «Янтар». Серед них 7
пунктів пропуску для авіаційного, 7 – для морського та 37 – для автомобільного сполучення. До
вересня 2014 року передбачається облаштувати
системами радіаційного контролю ще 14 пунктів
пропуску.
n
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n Гідне житло,

однак за списком
У Криму сформують список
кандидатів на придбання житла
з числа військовослужбовців,
звільнених в запас або тих,
котрі вийшли у відставку
та проживають у закритих
і віддалених від населених
пунктів військових гарнізонах.
Про це повідомив заступник
Голови Ради Міністрів Криму
Азіз Абдуллаєв. У свою чергу
кандидатури з числа охоронців
рубежу для включення в цей
список буде визначено АзовоЧорноморським регіональним
управлінням ДПСУ, а потім
погоджено членами комісії.
Житло буде побудовано або
придбано у рамках відповідної
державної бюджетної програми.
Олена ТАЩИЛІНА

n Добровільне
роззброєння

Міністерство внутрішніх
справ України проводить
місячник добровільної здачі
зброї, боєприпасів, вибухових
матеріалів і спеціальних засобів.
Якщо громадяни з 1 по 30
листопада нинішнього року
добровільно здадуть до органів
внутрішніх справ мисливську,
вогнепальну, холодну або
газову зброю, то в подальшому
матимуть можливість після
оформлення відповідних
документів зареєструвати цю
зброю як особисту власність
і на законних підставах її
використовувати. Водночас
необхідно врахувати, що
пристрої для відстрілу патронів,
споряджених гумовими кулями
несмертельної дії, реєструються
у випадках і в порядку,
передбачених законодавством
України. Для отримання
детальних роз’яснень необхідно
звернутися до працівників
дозвільної системи або
дільничних інспекторів міліції.
Юрій ЗАНОЗ

n Підписано

сланцеву угоду
Україна, компанія «Chevron
Ukraine BV» і товариство з
обмеженою відповідальністю
«Надра Олеська» підписали
Угоду про розподіл вуглеводнів,
які видобуватимуть у межах
ділянки Олеська (Львівська і
Івано-Франківська області). За
словами українських чиновників,
американська нафтогазова
компанія «Chevron» має намір
вкласти близько 10 млрд. доларів
у видобування вуглеводнів в
Олеському родовищі. Президент
України Віктор Янукович заявив
перед підписанням договору, що
об’ємні контракти з Chevron і Shell
дозволять Україні задовольнити
свої потреби в природному газі
до 2020 року. Прогнозні ресурси
Олеської площі становлять
3 трильйони кубометрів газу.
Очікується, що інвестиції Chevron
у вітчизняну економіку лише на
першому етапі реалізації угоди
становитимуть 350 млн. доларів
США, і 10 млрд. доларів – у ході
реалізації проекту
Валентина ЛАЗАРЧУК

ПАМ’ЯТАЄМО, ШАНУЄМО, ГОРДИМОСЯ

Пам’ять про героїчні
сторінки історії –
фундамент гідного
майбуття держави
Саме ця теза стала головним лейтмотивом
виступу Президента України Віктора Януковича
на урочистостях з нагоди 70–ої річниці визволення
Києва від нацистських загарбників.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

– У цей день наш святий
обов’язок – вшанувати світлу
пам’ять загиблих героїв, віддати
данину поваги і підтримки нашим ветеранам, донести уроки
справжнього патріотизму до підростаючого покоління, – наголосив Глава Держави.
Адже виросло вже кілька поколінь українців, які знають про
ту війну лише з підручників історії, фільмів і книжок. Однак
в історії кожного народу є події,
які не підлягають забуттю. І Велика Вітчизняна війна – одна з
таких незабутніх сторінок нашого літопису, а битва за Київ – той
переломний момент, який означав невідворотність визволення
рідної землі, невідворотність великої Перемоги.

– Я неодноразово заявляв, що
ми у вічному боргу перед тими,
хто своє життя і здоров’я поклав
на вівтар священної боротьби за
мирне і щасливе майбутнє, – зазначив Віктор Янукович. – Тому
соціальний захист ветеранів та
інвалідів війни залишається беззаперечним пріоритетом нашої
державної політики. Незважаючи
на світову економічну кризу, ми
знайшли можливості підвищити майже в півтора раза середній
розмір пенсії ветеранам і інвалідам війни. Пенсія членів родин
померлих інвалідів війни збільшена більш ніж на 700 гривень. Крім
того, доброю традицією стала виплата грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги. Ми
збільшили цю допомогу в 4,5 раза.
Також Президент підкреслив, що 2010 року Уряд розпочав програму забезпечення
квартирами інвалідів Великої

Вітчизняної війни, завдяки якій
вже більше 800 сімей інвалідів
війни отримали житло. А в червні нинішнього року вступив у
дію закон, який надає інвалідам
війни позачергове право на щорічне безоплатне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням. До того ж, держава компенсує вартість проїзду до здравниць. А за бажанням інваліди
війни можуть замість путівки
одержати грошову компенсацію.
Крім того, згідно із законом
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
інваліди війни мають право на
безкоштовне отримання ліків,
на стовідсоткову пільгу із кварт
плати та комунальних послуг, на
безкоштовні позачергові протезування та інші пільги.
Говорячи про найближчу перспективу Глава Держави нагадав,
що за півтора року ми святкува-

ПЕРСПЕКТИВИ

тимемо 70-ту річницю великої
Перемоги. І Уряд повинен гідно
підготуватися до цієї події, передбачивши не лише яскраві святкування, але й посилення щоденної
соціальної підтримки ветеранів.
Утім, не тільки держава, але й
суспільство має брати активнішу
участь у житті наших ветеранів.
Яскравим прикладом цього є ініціатива щодо проведення Всеукраїнської естафети пам’яті під назвою
«Слава визволителям України».
– Ми маємо стати єдиним
згуртованим народом. Ми можемо говорити різними мовами,
молитися у різних храмах, мати
різні політичні погляди. Проте,
тільки докладаючи спільних зусиль, тільки шляхом взаємоповаги
і підтримки, часом через самопожертву, ми здатні досягти великих
цілей. Разом ми збудуємо сильну,
незалежну, європейську Україну! –
підсумував Віктор Янукович. n

ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ

Призовникам
видаватимуть
закордонні
паспорти
Паром на Румунію,
як «шовковий шлях»
Впродовж півроку спільне українсько–румунське
підприємство «Дунайська паромна переправа»
зможе збудувати на кордоні та ввести в експлуатацію
паромний комплекс «Орловка–Ісакча». Про це,
як повідомляє Центр транспортних стратегій,
обговорювалося під час міжнародного форуму
«Дунайська синергія».
Сергій ПОЛІЩУК

Як заявив заступник голови
одеської громадської організації
«Відродження регіону» та ініціатор
створення спільного підприємства
Володимир Максимович, будівництво паромної переправи можливе, якщо Уряд прийме рішення
про відкриття пункту пропуску
через кордон. «Дунайська паромна
переправа» створена українською
та двома румунськими комерційними структурами. Українська
сторона готова взяти на себе будівництво гідротехнічних споруд
і прийом транспорту, а румунські
партнери – надати пароми, здат-

ні перевозити по 20 вантажівок та
забезпечити роботу комплексу на
своєму березі. При цьому частина
комплексу з боку Ісакчі вже готова
і закордонні партнери здатні надати проект, за яким вона зводилася.
Крім рішення Уряду про відкриття пункту пропуску необхідно
також відведення землі Одеською
облдержадміністрацією. Наразі ренійська райдержадміністрація, на
землях якої планується будівництво,
уже підтримала цей проект. Паромне сполучення, за словами Володимира Максимовича, скоротить
на 212 км шлях у Стамбул, а дорога
до переправи як «шовковий шлях» і
якщо піде транспорт, з’являться готелі, ресторани, СТО, покращиться
туристична інфраструктура.
n

Народні депутати підтримали законопроект
Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни
до статті 6 Закону України «Про порядок виїзду
з України і в'їзду в Україну громадян України»
щодо отримання закордонного паспорта
громадянами призовного віку».
Валентина ЛАЗАРЧУК

За дане рішення проголосував 331 із 402 народних
депутатів, зареєстрованих у
сесійній залі. Таким чином,
заборону на отримання призовниками закордонних паспортів знято.
Даним документом передбачено виключити із Закону України «Про порядок
виїзду з України і в’їзду в
Україну громадян України»
положення, згідно з яким
громадянинові України може
бути тимчасово обмежено
право на виїзд за кордон,

якщо «він підлягає призову
на строкову військову службу
– до вирішення питання про
відстрочку від призову». Нагадаємо, що в жовтні поточного року Президент України
Віктор Янукович підписав
указ, яким передбачено не
проводити 2014 року призов
до Збройних Сил України та
інших військових формувань
(крім Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України).
Оскільки Україна переходить на контрактну армію та у
майбутньому планує відмовитися від призову на строкову
військову службу, необхідно
у законодавчому порядку надати можливість громадянам
України призовного віку отримувати паспорт громадянина
України для виїзду за кордон
без врахування обставин,
пов’язаних із проходженням
строкової військової служби,
відзначають автори закону. n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Кордон патрулюватимемо спільно

n Контрабандисти

У Братиславі відбулося засідання Головних прикордонних
уповноважених України і Словацької Республіки – Миколи Литвина
та Людовіта Біро. Керівники прикордонних відомств проаналізували
стан і розвиток обстановки на спільній ділянці рубежу та обмінялися
інформацією щодо запобігання протиправній діяльності.

Незвичні як для тутешніх
водойм рибопродукти виявили
на березі річки Велика
Кам’янка прикордонники
Луганського загону. Наряд
відділу «Краснодон» під час
патрулювання натрапив
на чотири пакунки, в яких
знаходилися пластикові ємності
з червоною ікрою. Загальна вага
знайденого делікатесу склала 80
кілограмів. Наразі правоохоронці
з’ясовують, хто ж займався
«ікрометанням» на кордоні…

Ігор ПЛЕТЕНЬ

Під час обговорення Голова Державної
прикордонної служби України та начальник
Управління прикордонної поліції та поліції
у справах іноземців Президії поліційного
корпусу Словацької Республіки констатували, що завдяки реалізації спільних заходів нинішнього року кількість нелегальних
мігрантів, які намагалися незаконно перет
нути українсько-словацький кордон, значно

зменшилася. Зокрема, йшлося про зменшення кількості затриманих громадян таких
країн, як Сомалі, Бангладеш та Молдова.
З метою подальшого розвитку співпраці
наприкінці зустрічі сторони підписали Угоду
між Адміністрацією Держприкордонслужби
України та Міністерством внутрішніх справ
Словацької Республіки про спільне патрулювання на українсько-словацькому державному кордоні. Очікується, що це значно
підвищить рівень безпеки на ділянці держрубежу, що охороняється українськими та
словацькими прикордонниками. Наступна

ТРЕНІНГ

зустріч генерала армії України Миколи Литвина з його словацьким колегою відбудеться
наступного року вже в Україні.
n

ІНФРАСТРУКТУРА

«Устилуг – Зосін»
пропускатиме у півсили
У міжнародному автомобільному пункті пропуску
«Устилуг – Зосін» відбулася прес–конференція щодо
функціонування перепускного пункту на період
проведення його реконструкції.

n «Гербарій»
над стелею

Співробітники пункту
пропуску «Козача Лопань», що
на Харківщині, виявили майже
1,7 кілограма сіро-зеленого
«гербарію». Зілля, розфасоване
у три пакунки, було заховане у
технічній порожнині над стелею
тамбуру одного з вагонів потяга
«Керч–Москва». Знайти травичку
допоміг службовий собака Філ.
Знахідку, а це найімовірніше
конопля, вилучили встановленим
порядком.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Труба №2

Курси
спеціального
призначення
Прикордонники
Сімферопольського прикордонного
загону разом із співробітниками
СБУ та МВС провели спільний курс
мультиплікації з особистої безпеки
та застосування сили.
Сергій ГУЗЕНКО
Ярослава МЕЛЬНИК
Захід відбувся у рамках виконання наказу Голови
Державної прикордонної служби України, суть якого полягає в удосконаленні готовності до реагування
на надзвичайні та нестандартні ситуації на кордоні.
Відтак мультиплікатори прикордонного загону мали
змогу ближче познайомитися зі специфікою роботи підрозділів спеціального призначення «Беркут» і
«Альфа». Три доби на стрільбищі «Шкільне» правоохоронці обмінювалися досвідом, проводили рольові
ігри, відтворювали можливі надзвичайні та нестандартні ситуації в пунктах пропуску.
Важливість даного заходу полягає в можливості
обмінятися досвідом кожного з правоохоронних підрозділів, оскільки специфіка дій значно відрізняється.
Бійці спецпідрозділу «Альфа» продемонстрували прикордонникам порядок дій персоналу в разі виявлення
у правопорушника зброї або вибухового пристрою,
а представники «Беркута» навчали як поводитися зі
зброєю, порядку застосування зброї у русі, стратегії виживання та тактичних принципів самозахисту.
n

йдуть на нерест

Під час нещодавньої робочої зустрічі заступників Прикордонних уповноважених по Львівській і Надбужанській
ділянках польські колеги поінформували вітчизняних охоронців рубежу, що у
період з 7 листопада 2013 року по 30 січня 2014 року в пункті пропуску «Устилуг – Зосін» буде проведено демонтаж
накриття, смуг руху, а також приміщень, розміщених у пункті пропуску.
Відтак оформлення транспортних засобів здійснюватиметься на трьох смугах
новозбудованої в’їзної частини пункту
пропуску. Натомість в’їзд і виїзд транспортних засобів до пункту пропуску
через ріку Західний Буг здійснюватиметься в реверсному порядку однією
смугою. Це, в свою чергу, призведе до
зменшення вдвічі пропускної спроможності пункту пропуску й можливого накопичення транспортних засобів,
як на виїзд так і на в’їзд в Україну.
Отож для недопущення виникнення
черг і нестандартних ситуацій у районі
функціонування пункту пропуску «Устилуг – Зосін» було вирішено провести
прес-конференцію, в якій взяли участь
заступник начальника штабу Львівського прикордонного загону – начальник
відділу прикордонного контролю підполковник Ігор Матвійчук, начальник
митного поста “Устилуг” Ягодинської
митниці Олександр Оникійчук, заступ-

ник начальника відділу прикордонної
служби та прикордонного контролю
Надбужанського відділу Прикордонної
варти Республіки Польща майор Славомір Олішевський, керівник митного
відділу у місті Зосині (РП) Рішард Кравчик, представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів
і, звичайно, мас-медіа.
Експерти довели присутнім заходи,
які вживатимуться всіма службами для
нормалізації роботи пункту пропуску
за таких умов. Зокрема, офіцери управління відділу прикордонної служби
«Пархоменкове» та персонал змін прикордонних нарядів у пункті пропуску
інформуватимуть осіб, які перетинають державний кордон, про тимчасове
зменшення пропускних спроможностей. Паралельно таку ж інформацію
буде розміщено на інформаційному
табло в районі сервісної зони. У разі
ж, якщо все таки біля пункту пропуску
відбудеться значне накопичення транспортних засобів тут буде розгорнуто
ситуативну групу від прикордонного
загону.
Проте було наголошено, що багато
що залежить і від представників ЗМІ.
Саме їм належить поінформувати населення прикордоння щодо ситуації,
яка склалась у міжнародному пункті
пропуску «Устилуг – Зосін», і пояснити
широкому загалу, що тимчасові незручності в кінцевому результаті призведуть
до покращення умов перетинання кордону подорожуючими.
n

Минулого тижня наша
газета писала про 230-метровий
спиртопровід, виявлений на
березі Дністра прикордонниками
Могилів-Подільського загону. Та,
як виявилося, на цьому історія
з нелегальними комунікаціями
на ділянці ВПС «Бронниця» не
закінчилася. Днями, буквально за
150 метрів від місця, де виходила
на берег одна пластикова труба
контрабандистів, охоронці
рубежу виявили ще одну –
діагоналлю 32 міліметри та майже
200 метрів завдовжки. Вона також
була прив’язана до металевого
троса і тяглася на молдовський
берег. Українські прикордонники
поінформували про знахідку
колег на суміжній стороні та
спільно з ними демонтували
трубопровід.
Людмила КАТЕРИНИЧ

n Сонячне каміння
в бензобаці

Пізньої ночі волинянин
намагався виїхати до Польщі
через пункт пропуску «РаваРуська». Прямував він за кермом
мікроавтобуса «Фольксваген».
Проте, під час прикордонного
контролю, в інспектора виникли
підозри, що в транспортному
засобі можуть перевозитися
якісь заборонені предмети.
«Фольксваген» вивели для
спільної з працівниками
митниці поглибленої перевірки.
Виявилося, що так зване
«шосте чуття» прикордонника
не підвело – наш 47-річний
співвітчизник приховав у
паливному баку 17 кілограмів
необробленого бурштину (в
світі вважається дорогоцінним
каменем). Наразі товар вилучили
та передали працівникам
митниці, а на правопорушника
складено адмінпротокол.
Ярослава МЕЛЬНИК
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На хвилях двох морів

Прикордонникам неодмінно потрібна межа, якою починається й
закінчується українська держава. Проте, маючи всюди однаковий правовий
статус, огинаючи територію нашої країни, цей рубіж дуже різниться. Десь
він проходить горами, десь – болотами, степами, лісами й річками. На морі
він пролягає по хвилях, на яких неможливо позначити їх належність. Саме
в таких умовах має діяти Керченський загін Морської охорони, який береже
українські води від мису Меганом у Чорному морі до Таганрозької затоки
на Азові. Сьогодні про особливості такої служби нам розповідає командир
загону капітан 1 рангу Юрій ЛОШАК.
Інтерв’ю вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

– Юрію Михайловичу, для того
щоб бути на своєму місці, прикордонники обов’язково мають комусь
заважати. Так, Ваші колеги з Балаклави регулярно псують плани
турецьких браконьєрів в економзоні,
сухопутні підрозділи на західному
кордоні не дають спокійно жити
нелегальним мігрантам та самочинним імпортерам цигарок. А
яким зловмисникам стає «кісткою
у горлі» Керченський загін?
– Я би так питання не ставив,
хоча головним завданням для нас
була і лишається надійна охорона
кордону. Порушення на нашій ділянці, звичайно, є. Лише протягом одного тижня в жовтні довелося притягувати до відповідальності
дев’ятьох власників маломірних
плавзасобів, які знехтували вимогами прикордонного режиму у
Керченській протоці. Доводиться
зупиняти тих, хто винищує рибні
запаси. У квітні цього року в економзоні нашим кораблем «Донбас» затримано турецьку шхуну
«Yusuf Demir-Cioglu» із близько 13
кілометрами сіток. Подібних випадків чимало, проте виставляти
себе для когось антагоністами – це
не наша позиція.
Роль загону я бачу в іншому – бути невід’ємною частиною
життя регіону і приносити максимальну користь. Наприклад – допомогти розібратися в нюансах
проходження лінії державного
кордону в Керченській протоці
та Азовському морі. Чи рятувати
тих, хто потрапив у морі в біду.
Адже регулярно доводиться брати участь у таких операціях. Тож,
сповна виконуючи свої правоохоронні функції, ми намагаємося не
акцентувати увагу на протистоянні чи покаранні винних.
– Ваша ділянка кордону належить до «молодих». Тобто виникла
із проголошенням незалежності
України. І більшість населення
пам’ятає часи, коли все було інакше. Наскільки важко працювати в
цих умовах морським прикордонникам? До вас вже звикли?
– Дійсно, наш загін – єдиний,
створений у Морській охороні вже
за часів незалежності й існує мен-

ше 20 років. Тож доводилося починати буквально з нуля. І природно,
що прикордонники на новому місці попервах зустріли нерозуміння.
Мені довелося бути командиром групи катерів, яка базується
на Азові у селищі Мисовому – у
місці, де ніколи не було кордону.
Тож я сам брав участь у цих процесах. І хоча на це вже були всі
повноваження, питання руба про
необхідність дотримання режиму
ми спочатку не ставили. Це би викликало лише відверте несприйняття. Тому навпаки – збирали
людей і терпляче роз’яснювали,
що настала нова реальність, що є
вимоги закону, із якими однозначно доведеться рахуватися. Чимало
працювали і з керівниками причалів, органів місцевої влади й таки
переконали жителів у тому, що
їхні плавзасоби необхідно зареєструвати та приписати до пунктів
базування. При цьому виходили і
рятували рибалок, які опинялися
за десятки кілометрів від берега в
штормовому морі.
Тож люди побачили, що прикордонники – не вороги, а нова
складова життя, й усе стало на
свої місця. Якщо не хизуватися
владою та не вдаватися до репресій, а гідно вести конструктивний
діалог, тоді усе вийде. Сьогодні
ще лишаються певні проблеми
по маріупольському регіону, який
нещодавно потрапив до сфери
нашої відповідальності, де й досі
чимало місцевих мешканців просто тримають плавзасоби вдома,
проте я впевнений: за правильно
побудованої дипломатії вони будуть розв’язані на користь людей
і закону.
– Відомо, що лінія проходження державного кордону між
Україною і Росією у Керченській
протоці та Азовському морі ще не
делімітована. Як це впливає на діяльність загону?
– Для нас підставою для охорони кордону є розмежувальна лінія, координати проходження якої
затверджено Президентом України. І це є обов’язковим для громадян України. Тож її порушення
є підставою для притягнення до
відповідальності.
– А як такий односторонній
підхід сприймають російські колеги?
– Ми обмінюємося інформацією про обстановку в зоні відпові-

дальності та в залежності від обставин діємо в межах міждержавних
угод про співпрацю та використання Азовського моря й Керченської
протоки. Питання обміну даними
обстановки та плани спільних
дій обговорюються під час
прикордонно-представницьких
зустрічей і заходів міжнародного
співробітництва.
Так, наприкінці вересня із неофіційним візитом до Керчі приходив корабель Берегової охорони
Прикордонної служби ФСБ РФ
«Жемчуг». Минулого року наш
корабель «Донбас» відвідував Новоросійськ. Ми маємо взаєморозуміння того, що спільний кордон
нас не роз’єднує, а об’єднує. Тож
намагаємося максимально координувати свої зусилля. Щороку під
час активного рибного промислу
проводимо спільні оперативнопрофілактичні заходи.
Усі питання, які виникають
при несенні служби, розв’язуються
швидко й конструктивно.
– Вашому загону доводиться
діяти в умовах швидкої зміни обстановки, адже найменша ширина Керченської протоки – лише
4,5 кілометра. Для швидкісного
катера-порушника – це лише декілька хвилин ходу. Якщо в цей час
прикордонних катерів у морі немає, то можна не встигнути відреагувати…
– Якби ми були одні – це стало б проблемою. Але є чітка система взаємодії. Якщо порушник
йде до російського берега, про це
негайно інформується суміжна
сторона. Коли плавзасіб рухається у бік України – взаємодія
з відділом прикордонної служби
«Керч». Його пости технічного
спостереження чітко відслідковують надводну обстановку. Тож
на місці висадки вже чекатиме
адміністративно-оперативна
група.
За іншого варіанту розвитку
подій, у разі коли порушник тривалий час перебуває в морі, висилаємо наш черговий катер. Час
його підготовки до виходу – буквально 3-5 хвилин. Тому завдяки
координації дій ані найменших
шансів безкарно вислизнути у
зловмисників немає.
– Трапляються ситуації, коли
порушники виявляють непокору чи
намагаються втекти?

– За умов, коли є єдина злагоджена система реагування, –
це чистий авантюризм. І тим не
менш, у квітні 2011 року в Керченській протоці була спроба втечі маломірного плавзасобу від нашого
катера. В результаті втікачі – четверо громадян України – опинилися у воді, але їх негайно врятував
наш екіпаж.
Щодо штатних спецзасобів,
якими оснащені наші оглядові групи, – поки що доводилося
використовувати лише сигнальні
патрони, виключно для привернення уваги.
– Із якими службами доводиться взаємодіяти ще?
– Практично з усіма, чиї інтереси так чи інакше пов’язані з
морем. Так, спільно діємо із Севастопольським і Керченським
підрозділами рибоохорони, АзовоЧорноморською екологічною інспекцією. Разом із рятувальниками МНС доводиться допомагати
суднам, які перебувають в режимі
«закритого кордону» і потребують допомоги через, наприклад,
отримання пробоїни чи намотування на гвинт сіток. Звертається
до нас і міліція – коли той, кого
вони переслідують, виходить у
море. Доводилося спільно діяти із
Службою безпеки й навіть із сан
епідемслужбою.
Ще одна наша функція – попередження суден, коли полігони
бойової підготовки, розташовані
у Чорному морі, закриті для плавання.
Тобто у приморському регіоні
безліч питань, пов’язаних із морем. І ми готові підставити плече у
будь-якому випадку, коли йдеться
про інтереси людей і держави.
– Підтримка застави на Тузлі – це теж завдання моряківприкордонників?
– Звичайно. За холодної пори
року наші катери доставляють
туди і забирають звідти особовий
склад змін, корабель спеціального призначення «Онікс» підвозить
продукти, паливо та питну воду.
Втім, коли на острові діє пансіонат
Керченського морського торгового порту, прикордонників безперешкодно перевозить портовий
катер «Аргус».
– Взимку трапляється, що
Азовське море замерзає. Виходить
що кригою можна пішки пройти
між державами…

– Буває. Минулого року крига
стояла протягом трьох місяців. В
такому разі катери та кораблі тимчасово знімаються з охорони кордону. Але ми без діла не сидимо. Є
багато над чим працювати.
Однак це не позначається на
забезпеченні
недоторканності
кордону. І хоча на такі «крижані
походи» можуть наважитися лише
ті, хто не дорожить своїм життям
чи не сповна розуму, доводиться
підсилювати пильність нашим сухопутним колегам.
– У чому «родзинка» служби у
Керченському загоні?
– Мабуть у тому, що навігація
проходить у доволі складних умовах. Адже довжина Керченської
протоки становить 49 кілометрів, а
суднохідного Керч-Єнікальського
каналу, яким рухається щодня до
сотні суден, – лише 120 метрів.
При цьому у протоці є 32 різні течії. Тож аби керувати кораблем чи
катером за таких умов потрібна
неабияка морська виучка. Тому
служба у плавскладі нашого загону – це своєрідна ознака високої
майстерності для моряка.
– Щодо майстерності моряків
– зрозуміло. А яким є стан кораб
лів?
– Досконалості меж немає,
процес оновлення техніки в ідеалі
має тривати постійно. Втім, ми виходимо із реальних можливостей.
Вдалося модернізувати 4 катери
проекту «Гриф», кораблі «Донбас»
та «Буковина», встановити на них
нові РЛС, магнітні компаси та
бортові катери. Сподіваємося, що
серед катерів проекту «Орлан» і
кораблів проекту «Корал», які мають надійти до Морської охорони
у найближчі роки, якусь частину
отримаємо й ми.
– А чим Ви найбільше пишаєтеся у загоні?
– Людьми. Це наш головний
скарб. Адже вдалося підтримати
традиції чудового колективу однодумців, закладених ще двадцять років тому першим командиром тоді
ще 23 окремої бригади сторожових
кораблів капітаном 1 рангу Олегом
Миколайовичем ОЛЕШКОМ. У
цей час мало було отримати кораблі
з Одеси та катери з Балаклави, потрібно було згуртувати людей, задати особливе ставлення до служби.
Тоді командиру це сповна вдалося,
і ми, його наступники, намагаємося ці традиції зберегти.
n
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Перемозі присвячується
У Центральному музеї Державної прикордонної служби України відбулася
друга науково–практична конференція «Велика Вітчизняна війна 1941–1945
роки. Погляд із сучасності. Рік 2013», присвячена 69–й річниці визволення
України від фашистських загарбників.
Валерій ВИШНЕВСЬКИЙ

У конференц-залі відомчого
музею зібралися науковці Черкаського державного технологічного університету, Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького,
представники з Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України та прикордонники.

Ініціатором проведення циклу
науково-практичних конференцій,
присвячених знаменним датам –
черговій річниці визволення України від фашистських загарбників
та майбутньому святкуванню перемоги у Великій Вітчизняній війни
1941-1945 років на базі Центрального музею ДПСУ став провідний
науковець, доктор історичних наук,
професор Микола Бушин.
У роботі форуму взяв участь
директор Департаменту персоналу Адміністрації Державної

прикордонної служби Укра
їни кандидат історичних наук
генерал-полковник
Михайло
Коваль. Його виступ: «Дніпровська повітряно-десантна операція» викликав неабияку зацікавленість у присутніх. Адже
військовий історик оприлюднив
багато цікавих матеріалів, що
стосувались участі двох десантних бригад у форсуванні Дніпра.
З глибоко змістовними матеріалами перед присутніми виступили також доктори історичних

ПНРУ

наук, професори Микола Бушин,
Анатолій Морозов, Валентина
Лазуренко та інші науковці.
Підсумки конференції підбив
доктор історичних наук – професор Микола Іванович Бушин.
Він, зокрема, відзначив актуаль
ність наукового заходу, що відСЕМІНАР

Жінка і безпека –
слова-синоніми?

Спортивні
баталії
напередодні
свята
Під час урочистого зібрання,
присвяченого 11–й річниці Північного
регіонального управління, його керівник
– генерал–лейтенант Ігор Токовий
заохотив кращих правоохоронців даного
колективу, в тому числі й переможців
нещодавніх спортивних змагань.
Віктор ВИРВА

Напередодні річниці та на виконання вимог керівництва прикордонного відомства щодо підвищення
рівня фізичної підготовленості персоналу, в регіональному управлінні відбулися спортивні змагання на першість серед підрозділів з настільного тенісу. В турнірі
змагалися представники восьми команд. Беззаперечну перемогу з пінг-понгу здобув капітан Олександр
Овдіюк, який захищав честь штабу регіонального
управління. Друге та третє місце вибороли офіцери
сектору підготовки персоналу підполковники Руслан
Целюх та Андрій Ковальчук.
У цей же час офіцери регіонального управління взяли участь і в традиційних змаганнях на першість Служби
з підтягування. Зі слів заступника голови спорткомітету
Держприкордонслужби полковника Ігоря Бондаря на
фінальному етапі серед органів охорони держкордону
більшість офіцерського складу Північного регіонального
управління показала високий рівень фізичної підготовленості та непогані результаті. Своїм особистим прикладом заступники начальника регіонального управління
генерал-майор Олег Медведчук та полковник Володимир Андрійчук надихнули підлеглий персонал, виконавши дану вправу більше 10 разів. Серед кращих стали
майори Анатолій Процюк, Олександр Карпов, капітан
Олександр Овдіюк, які із значним перевищенням виконали норматив з фізичної підготовки.
n

бувся в стінах Центрального
музею
Держприкордонслужби
України. Адже правда про минуле
зараз, як ніколи, потрібна нашому суспільству. А вчені-історики,
наголосив науковець, повинні
бути справжніми провідниками
історії свого народу.
n

Заклики до гендерної рівності вже давно перестали бути
кричущим феноменом. Сьогодні ми маємо можливість
переконатися, що жінка продовжує займати дедалі міцнішу
позицію практично у всіх сферах діяльності суспільства.
Так, для розвинутих країн вже стало нормою залучати
жінок до участі у всіх державотворчих процесах. Прийшла
пора й українцям проаналізувати гендерний стан, що
склався в секторі безпеки. Відтак, на семінарі, що проходив
під недвозначною назвою «Жінки та безпека» провідні
фахівці у сфері безпеки України та представники штаб–
квартири НАТО в Брюсселі обговорювали сучасний стан
і можливі перспективи ролі та місця, відведених жінкам у
секторі безпеки нашої країни.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Перш ніж обговорювати положення прекрасної половини людства
у військовій сфері України, порівняймо, як сприймають самі жінки свій
вибір такої здавалося б «нежіночої»
професії, як захищати Батьківщину.
Кандидат історичних наук, начальник науково-дослідної лабораторії
Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ капітан 1 рангу
запасу Віктор Топальський поділився результатами попереднього опитування жінок-військовослужбовців
в Україні та Фінляндії. А цікавилися
в жінок, яка ж причина того, що вони
обрали шлях військової. Як виявилося, більшість українок зробили це
через швидший вихід на пенсію, надання соціальних пільг (отримання
житла, безкоштовне медичне забезпечення тощо) та стабільне грошове
утримання. Лише на четвертому місці опинився інтерес до самої професії. Деякі жінки ж одягнули однострій
лише тому, що не мали іншого місця
роботи (за підрахунками кожна п’ята
обрала армію саме з цієї причини). А
ось реалізувати себе як особистість у
військо прийшли одиниці.
Тепер подивимося, як розставили акценти в цьому ж питанні фінляндські жінки-військовослужбовці.
Передусім вони обирають військо
через те, що там отримають хорошу
професійну підготовку, яка в подальшому дозволить успішно працевлаш
туватися. Багато жінок у Фінляндії
відзначають достойні умови проходження служби, а також наголошують на можливості покращення стану

здоров’я та фізичної підготовки. Деякі ж вважають, що військова служба
дозволить завести багато корисних
знайомств, що можуть згодитися в
майбутньому. Як бачимо, жінки двох
країн сприймають армію абсолютно
протилежно.
Особливу цікавість під час семінару викликав виступ начальника
відділу військово-соціальної роботи Головного управління по роботі
з особовим складом Збройних Сил
України полковника Віталія Голоти.
Він підійшов до обговорення більш
предметно. Зокрема, підкреслив, що
протягом 22 років існування українських Збройних Сил відбулися суттєві зміни у свідомості як чоловіків, так
і жінок-військовослужбовців щодо
необхідності запровадження гендерної рівності. Тим не менш, він звернув
увагу присутніх на те, що в українських жінок-військовослужбовців недостатньо досвіду в безпосередньому
управлінні бойовими підрозділами.

Віталій Голота також наголосив на підвищеній емоційній чутливості жінок
та провокуванні ними несприятливої
атмосфери в колективі через виникнення міжстатевих стосунків тощо.
Під час відеоз’єднання співробітник з питань інформації штабквартири НАТО пан Хосе-Марія
Лопес-Наварро висвітлив дещо інший підхід до проблеми гендерної
рівності у сфері безпеки. Він навів
конкретні приклади, коли для регулювання кризових ситуацій НАТО
проводила операції в Косово та Афганістані. В них використовували й
жінок-військовослужбовців. В результаті вони доволі ефективно працювали з місцевим населенням (жінкам краще вдається знайти спільну
мову з опонентом), добували дуже
цінну інформацію. Окрім того, як показує афганський досвід, усі жіночі
команди або жінки-солдати в складі
змішаних команд на «відмінно» виконують секретні завдання: інспекція
будинків, обшук жінок, залучення
афганок до співбесід тощо.
Загалом, аналізуючи вищесказане
та порівнюючи виступи українських та
іноземних експертів, напрошується не
дуже втішний висновок – українське
суспільство ще не зовсім готове обговорювати питання гендерної рівності на
тому рівні, на якому воно розглядається у провідних країнах світу. Як влучно підкреслили представники штабквартири НАТО, ніхто не говорить про
те, щоб змушувати жінку тягати важкі
снаряди, мова йде про їх застосування
там, де вони можуть проявити себе краще, ніж чоловіки – під час встановлення контактів із населенням, прийняття
окремих рішень у конфліктних ситуаціях тощо. Адже безпека серед іншого
повинна мати і «жіноче обличчя», і жіночу багатогранність!
n
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ОКПП «Київ»
подарував малечі свято
Прикордонники Окремого контрольно–пропускного пункту
«Київ», які несуть службу в аеропортах «Бориспіль», «Київ»,
«Гостомель», «Черкаси», в Київському річковому порту та на
залізничній станції «Київ–пасажирський», відзначили 69–ту
річницю з дня створення частини. В рамках святкових заходів
вартові кордону провели благодійну акцію «Подаруй свято».
Подібні заходи тутешні правоохоронці проводять не вперше.
Мар’яна МАРКОВИЧ

«Зелені кашкети» організували для вихованців реабілітаційної установи змішаного типу для дітей з особливими потребами «Наш дім» Бориспільського району
екскурсію до ОКПП «Київ» та вручили
зібрані власними силами речі, іграшки та
солодощі.
Малеча мала змогу дізнатися, як прикордонники несуть службу, доторкнутися до справжнього автомата та пістолета.
Охоронці рубежу також познайомили діт

лахів зі своїми вірними помічниками. Маленькі екскурсанти переконалися, як за
лічені хвилини службова собака Герда вміє
знаходити вибухівку та зброю. Окрім цього, діти побачили зсередини найбільше
столичне летовище. Вони із захопленням
спостерігали за тим, як здіймаються літаки й навіть мали можливість стати ближче
до неба, адже їм продемонстрували роботу амбуліфта – спеціального автомобіля,
створеного для категорії людей з обмеженими руховими можливостями. Екскурсія
справила сильне враження на вихованців
реабілітаційного центру. Маленький Сергійко, який до того не розмовляв, від за-

хоплення побаченим вимовив своє перше
слово «ТАК!».
Повертаючись додому, хлопчики та дівчатка раділи знайомству з професію прикордонника, а їхні вихователі впевнено
стверджували, що цей день став для малечі справжнім святом. Як зазначив начальник Окремого контрольно-пропускного
пункту «Київ» полковник Сергій Мул,

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

даним заходом «зелені кашкети» намагаються показати дітям з особливими
потребами, що вони такі ж повноправні
громадяни нашої країни як і інші, подарувати частинку свого тепла та уваги і навчити, що країна починається з кордонів,
на охороні яких стоять сильні та мужні
прикордонники, готові побороти будьякі труднощі.
n

КУЛІНАРНИЙ КОНКУРС

Смачне свято
і гостей багато
В управлінні Донецького прикордонного загону пройшло
свято урожаю «Золота осінь прикордоння 2013». Під час
його проведення співробітники наввипередки їли вареники,
співробітниці чистили картоплю на швидкість, а журі оцінювало,
як відділи прикордонної служби підготувалися до «зимівлі».
Едуард НІКІТЕНКО

Шкільний десант
у «Гірську»
Зараз у системі освіти України відбуваються реформаційні
процеси, спрямовані на забезпечення максимальної ефективності
навчального процесу. Це і впровадження інформаційних
технологій, і зміцнення навчально–матеріальної бази, і, звісно,
військово–патріотичне виховання. Так, учні 9 та 11 класу Щорської
міської школи №1, що на Чернігівщині, виявили бажання під час
осінніх канікул завітати з екскурсією до прикордонників.
Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ

У День визволення України від фашистських загарбників, старшокласники разом зі
своєю вчителькою Наталією Вовенко побували у відділі прикордонної служби «Гірськ»
Чернігівського загону. У підрозділі гостей
зустрів заступник начальника відділу з персоналу старший лейтенант Віктор Колесніков. Він провів екскурсію адміністративними приміщеннями, показав макети пункту
пропуску «Сеньківка» і всієї ділянки кордону
протяжністю понад 53 км, яка знаходиться
безпосередньо під контролем ВПС «Гірськ».
Найцікавішим для учнів виявилися
показові заняття – як саме несуть службу
охоронці рубежу і як допомагає їм сучасна техніка, озброєння й обладнання. Але
найбільший інтерес викликали, звісно,
їхні чотирилапі друзі. Вівчарка Емма була
героєм дня. Вона з легкістю знаходила
приховані наркотичні засоби, миттєво
реагувала на голосові команди й на жести
рук свого наставника старшого сержанта
Володимира Непопа. Крім цього, прикордонник разом з Еммою продемонстрували
показове затримання умовного порушника державного кордону.

Старшина Андрій Тарасевич ознайомив
дітей із сучасною спецтехнікою та озброєнням, яким нині забезпечені прикордонники. Непідробний інтерес у старшокласників
викликали квадрацикл і автомат АК-74,
який дітям дозволили збирати та розбирати.
Далі екскурсія продовжилася у пункті
пропуску «Сеньківка», де школярам розповіли й показали, як здійснюється кон
троль і пропуск через державний кордон
України осіб, транспортних засобів і вантажів, а також як виявляють і затримують
контрабанду і нелегалів.
На завершення група побувала біля
Монумента дружби, де сходяться кордони
трьох слов’янських країн – Росії, Білорусі та
України. Хлопці та навіть дівчата після екскурсії розпитували заступника начальника
з персоналу старшого лейтенанта Віктора
Колеснікова, як потрапити на службу до
прикордонників, щоб гідно охороняти державний кордон рідної країни.
– Я в захваті від побаченого, нам дозволили потримати в руках справжню зброю,
спостерігати, як собаки допомагають охороняти державний кордон. Тільки тут я дійсно
відчула по-справжньому гордість за свою
Батьківщину, важливість відповідальної
служби прикордонників, – поділилася враженнями школярка Альона Могильна. n

Свято врожаю в Маріуполі стало першим етапом
Всеукраїнського конкурсу
Держприкордонслужби.
Переможця серед п’яти
колективів-учасників (відділи прикордонної служби «Маріуполь», «Новоазовськ», «Амвросіївка»,
«Дмитрівка» та управління загону) визначали за
п’ятьма критеріями. Зокрема, виконання плану
заготівель, різноманітність
представленого
асортименту, якість продукції,
її собівартість, ну і сама
представлена експозиція.
Після того як журі, до
складу якого входив і начальник загону полковник
Юрій Лисюк, провело дегустацію
представлених
кулінарних шедеврів, настав момент нагородження
переможців. У підсумку:
третє місце зайняв відділ прикордонної служби
«Амвросіївка», друге – відділ «Маріуполь», а перше
завоював ВПС «Дмит
рівка». До речі, на цьому
конкурс не закінчується: за
підсумками змагань визначать учасників наступного
етапу у Харкові, де боротимуться за звання кращих
у Східному регіональному
управлінні Держприкордонслужби.
У день свята до прикордонників завітали школярі двох маріупольських

шкіл – №33 і №69. У ході
захоплюючої екскурсії діти
познайомилися з людьми,
професія яких – захищати
кордони Батьківщини.
Примітно, що серед
бажаючих познайомитися
з буднями маріупольських
прикордонників
представниць слабкої статі
виявилося більше. Уважно прослухавши коротку лекцію про озброєння
прикордонників, хлопці,
перебуваючи під пильним
наглядом офіцерів, тут же
влаштували фотосесію з
«виставковими екземплярами» стрілецької зброї.
І лише поява службової
собаки по кличці Рада
змогла відвернути їх від
захоплюючої розваги. Цей
чорний
кокер-спанієль
вже дев’ять років несе
службу на кордоні. У лічені хвилини на очах у захо-

плених школярів Рада виявила обойму від автомата
Калашникова, заховану в
кузові службового автомобіля.
– Заходи такого роду
корисні з багатьох причин. Вони допомагають не
лише урізноманітнити дозвілля й розширити кругозір школярів, а й сформувати у них позитивне
уявлення про діяльність
Державної прикордонної
служби, яке в майбутньому може зіграти вирішальну роль у виборі професії. Саме така молодь із
патріотичним вогником
в очах формуватиме наступні покоління охоронців рубежу, – підсумовує
начальник відділення по
роботі з персоналом Донецького прикордонного загону майор Максим
Сорока.
n
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Життя як професія та професія як життя
До недавнього часу, коли мова заходила про юриспруденцію та, власне,
знавців букви закону, то в моїй уяві середньостатистичний юрист у
своєму непримітному сірому костюмі виглядав так само абсолютно
непримітно – носив окуляри, не розлучався зі своїм портфелем,
повним кодексів та збірок законів, а також неодмінно виявлявся, м’яко
кажучи, нецікавим співрозмовником. Можете собі уявити мій подив,
коли військовий (!) юрист почав розповідати мені про далекоглядність
Достоєвського, аналізуючи твір Федора Михайловича «Записки
письменника». Та ще більше вразило інше одкровення – у вільний від
виконання службових обов’язків час він просто бере пензлика в руки і
пише … пейзажі. Аби не бути багатослівною, перейду, власне, до героя
сьогоднішньої розповіді – помічника коменданта з правової роботи –
начальника групи правового забезпечення Окремої комендатури охорони
і забезпечення підполковника юстиції Василя ЧИХАЙДИ.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

В уродженця Волині Василя в дитинстві були свої кумири – двоюрідні
брати-близнюки, котрі проходили службу солдатами в Прикордонних військах.
Проте ще тоді амбітний юнак твердо вирішив, що стане офіцером. Як би там не
було, але життя дуже часто вносить свої
корективи в плани людей. Так сталося
і з юним Василем – спроба вступити до
Голіцинського вищого прикордонного
військово-політичного училища виявилася невдалою. Після того йому довелося працювати на сільськогосподарському
підприємстві рідного селища Олики. Однак Василь не звик так легко опускати
руки. І вже за три місяці юнак проходить
строкову службу в Прикордонних військах України у 25-ій окремій авіаційній
ескадрильї. Новоспеченому прикордоннику не дає спокою одне – жага до науки.
І ось його наступний вибір – військовоюридичний факультет Національної
юридичної академії ім. Я. Мудрого. Вже
за один рік отримує чергове військове
звання. Цей момент він і досі згадує з
особливою гордістю, адже вручив погони
старшого прапорщика особисто тодішній
очільник Прикордонних військ генералполковник Віктор Банних.
Після випуску місцем служби Василя Чихайди став Донецький прикордонний загін, де він зайняв посаду старшого

юрисконсульта. Унікальність цього загону в тому, що він містить пункти пропуску абсолютно всіх видів сполучення – по
суші, воді та повітряному простору. Тому
на даній ділянці порівняно з іншими трап
лялося значно більше «цікавих подій». Це
відповідно позначалося на становленні
Василя Чихайди як офіцера, оскільки загартуватися тут було чим.
Добре пам’ятає Василь Сергійович тодішнього начальника Донецького прикордонного загону (а сьогодні – помічника
Голови Держприкордонслужби України)
підполковника Ігоря Данилка. Саме його
вимогливість, скрупульозність і виваженість змусили молодого офіцера зрозуміти
різницю між просто військовим і військовим юристом. «Справа в тім, – повчально
наголошує наш герой, – що в нашій справі не може бути зайвих деталей, адже саме
вони в кінцевому результаті вирішують хід
усієї справи». З тих пір жодна деталь не
приховається від досвідченого юриста.
Наступним місцем, куди Василь Сергійович вирушив набиратися досвіду стало Північне регіональне управління. Тут
він із особливою гордістю пригадує випадок, коли в Луцькому загоні вирішили
побудувати житло для військовослужбовців. Проте місцева влада твердо стояла на
тому, що з прикордонників достатньо і тих
трьох квартир, які так «люб’язно» надаються нею один раз у 5 років. Проте вони
ще не підозрювали, що їхнім опонентом
виступить не лише добре підкований, але
й заповзятий юрист. Він підняв архівні документи, де відшукав доволі цікавий факт.

Як виявилося, ця земля належить військовій частині ще з 1939 року, коли сюди прийшла радянська влада. Ознайомившись
із документом, суддя не могла зрозуміти,
чому подібний конфлікт взагалі має місце. Як результат – жителі більш ніж 50-ти
службових квартир, можливо, навіть не
підозрюють, що колись, дуже давно, старший юрисконсульт Північного регіонального управління капітан юстиції Василь
Чихайда зробив усе можливе й неможливе, аби нині вони мали свій куточок.
Багато часу минуло з тих пір. І ось сьогодні наш співрозмовник – помічник коменданта з правової роботи – начальник
групи правового забезпечення.
Тут хотілося б зупинитися трішки детальніше. Не лише той факт, що за останніх два роки (саме стільки Василь Сергійович служить у Київському гарнізоні) всі
суди по ОКОіЗ було вирішено виключно
на користь комендатури, але й величезна
кількість позитивних відгуків колег привернули увагу «Прикордонника України»
до підполковника юстиції Василя Чихайди. Ось наприклад, заступник коменданта
– начальник відділу матеріального забезпечення підполковник Валентин Черватюк говорить, що за весь час служби не
може пригадати, щоб йому траплявся такий професіонал своєї справи. І підкреслює, що він не лише ас у юриспруденції,
але й надійний товариш, достойний колега і просто хороша людина. Що ж, до
слів Валентина Анатолійовича можу лише
додати, що Василь Сергійович – також
людина із надзвичайно багатим внутріш-

нім світом. Про це свідчать пейзажі, що
вийшли з-під його пензля й прикрашають стіни рідної оселі, любов до класики
світової літератури, бажання у вільний від
юридичної метушні час вивчати іноземну
мову. Герой нашої розповіді зізнається, що
проходячи повз палатку, де продаються
полотна, масла, пензлі не може відмовити
собі в задоволенні щось придбати. «Це ж,
– говорить він, – для душі».
Варто зауважити, що 19 років тернистого шляху становлення військового
юриста Василя Сергійовича підтримували
й продовжують підтримувати його найдорожчі та люблячі жінки – дружина Ольга
та донька Марія.
«У чому ж ключ успіху військового
юриста? Вашого успіху?» – природно цікавить мене.
– А тут усе надзвичайно просто, – ділиться досвідом Василь Сергійович. –
Передусім свою справу потрібно любити,
жити нею. Постійно вдосконалювати набуті знання. Юрист – не та професія, де на
певному етапі можна зупинитися. Якщо
ж зупинився – вважай, що все пропало.
А взагалі це – творча професія. Мало застосовувати просто сухий закон. Потрібно
робити це доречно, виходячи з обставин,
підлаштовувати закон під ситуацію, а не
навпаки. Як на мене, юрист – це професія
всього життя. І тут є два варіанти – або ти
нею житимеш, або ж краще тоді й не братися.
Ось так одного дня Василь Чихайда
вщент розбив мої стереотипні уявлення
про юристів.
n

ПРОФСПІЛКИ

Співпраця, довіра,
розуміння

З часу створення 2008 року Об’єднаної профспілки
Держприкордонслужби доброю традицією
стало проведення профспілкових конференцій і
круглих столів. Не виняток – і нинішній рік. На базі
Львівського клінічного госпіталю та Львівського
прикордонного загону спільно з представниками
Адміністрації Державної прикордонної служби
України відбулася конференція, у роботі
якої взяли участь 39 делегатів від первинних
профспілкових організацій.

Людмила КАТЕРИНИЧ

Зі вступним словом і привітанням до учасників конференції
звернулися заступник директора
Департаменту персоналу – начальник управління по роботі
з персоналом АДПСУ полковник Сергій Демків та голова
Об’єднаної профспілкової організації ДПСУ Антоніна Птиця.
До участі у роботі заходу були
запрошені
начальник відділу по роботі з персоналом ЗхРУ
полковник Євген Стасюк, начальник Львівського клінічного
госпіталю полковник Дмитро
Карнаух, а також керівництво
Львівського прикордонного загону.
Винесені на порядок денний
питання стосувалися ведення
соціального діалогу та обміну
досвідом, включення до колективних договорів норм Європейської соціальної хартії.
Підбивши підсумки діяльності первинних профспілкових
організацій відомства у 2012-2013
роках в рамках ведення соціаль-

ного діалогу та партнерства між
керівництвом Держприкордонслужби України та профспілками, делегати обговорили 25 колективних договорів і визначили
кращі серед них.
Присутні на конференції
голови профспілкових організацій органів охорони кордону
та забезпечення відзначили, що
діалог носить конструктивний,
діловий характер і є своєрідним каталізатором на шляху до
спільної мети – забезпечення
соціального захисту людини
праці. «Ми відчуваємо ставлення вищого керівництва до
профспілок як до рівноправних
соціальних партнерів», – висловився з цього приводу ветеран
профспілки – голова профкому
Мукачівського прикордонного
загону Сергій Закладний.
Завершуючи засідання круглого столу, профспілкові лідери
погодили звернення до керівництва Держприкордонслужби
про укладення колективного
договору між керівництвом та
Об’єднаною профспілковою організацією Держприкордонслужби на 2014-2018 роки.

Підсумовуючи роботу конференції, делегати наголосили на тому, що, працюючи на
спільний результат та сконцентровуючи зусилля на важливих
соціальних питаннях, керів
ництво Держприкордонслужби
та Об’єднаної профспілки тим
самим виправдовує довіру людей, які охороняють державний
кордон України, і створює гідні
умови їхнього життя та праці.
На виконання рішень конференції в Адміністрації Держприкордонслужби відбулося засідання спільної робочої групи щодо
проведення конкурсу на кращий
колективний договір серед трудових колективів органів ДПСУ.
На ньому підбито підсумки конкурсу, які будуть оголошені на
Колегії ДПСУ, де заслухають підсумки оперативно-службової діяльності відомства за 2013 рік.
Учасники робочої групи одностайно підтвердили рішення
спільної конференції звернутися
від імені всіх первинних профспілкових організацій відомства
з пропозицією до Голови ДПСУ
щодо укладення нового колективного договору.
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10:45 «Я ЩАСЛИВА!»

14:45 «КВАРТИРАНТКА»

16:05 «ІНДІАНА ДЖОНС...»

23:20 «РІЗНИКИ»

СТБ

1+1

ICTV

УКРАЇНА

Життя Наталії Полушкіної одноманітне і звичне. Кожен день
одне і те ж: тісна квартира, прання, прибирання, робота та ще й
безробітний чоловік, який вважає себе господарем дому.
Однак прийшла до неї Катя...

Рита приїжджає в Москву шукати
щастя. Зупинитися вона збирається у своєї подруги Людмили.
Людмила вирішує прилаштувати
подругу і насолити чоловікові.
Таким чином, в квартирі з'являється квартирантка.

1957 рік. Радянські спецслужби
викрадають давню кохану Індіани Джонса, ставлячи його перед
вибором: бездіяльність і смерть
подруги або допомога радянській розвідці у пошуках легендарного кришталевого черепа...

У майбутньому штучні органи
будуть доступні всім і навіть у
кредит. Якщо ж людина не в
змозі сплатити борг, то вживаються жорсткі заходи. Одного
разу до боржника в дім може
увірватися Різник.

ПЕРШИЙ
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

ІНТЕР
05.30 Х/ф «У Бога свої

07.20
07.25
07.35
08.35
08.45
09.00
09.50
10.10
10.35

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради
Пiдсумки тижня
Полiттеатр
Без цензури
Т/с «Таємниця
старого мосту»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий
свiт
12.20 Шеф-кухар країни
13.15 Секрети успiху
13.45 Не вiр худому кухарю
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Життя на рiвних
15.55, 04.15 Рояль у кущах
16.35 Фольк-music
18.05 Агро-News
18.35 Фiнансова
перспектива
18.45 Сiльрада
19.10 Концертна програма
«Доки я пам'ятаю, я
живу»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
21.45 Знак питання
21.55 К. Новикова,
В. Данилець,
В. Моїсеєнко
запрошують...
22.25 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи

плани»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Х/ф «Сусiди
за розлученням»
Рита і Сергій – колишнє подружжя.
Проживаючи в
одній квартирі,
обидва плекають
одну мрію –
швидше розміняти її і роз’їхатися.
Конфлікт розростається. Дочка
Катя займає позицію спостерігача, сподіваючись
на те, що батьки
розберуться самі.

11.10
12.00
12.20
13.40
14.40
15.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
23.35
01.35

Слiдство вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Брати за
обмiном»
Т/с «Кулiнар»
Подробицi

1+1
06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок

07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.00

12.05
12.50
14.45
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.35
23.55
00.10
01.55
03.25
04.55

ICTV
05.05 Служба розшуку
дiтей

з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Шiсть кадрiв
Х/ф «Таксi-3»
Х/ф «Квартирантка»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
Грошi
ТСН
Х/ф «Пограбування
казино»
Х/ф «Квартирантка»
Х/ф «Пограбування
казино»
Грошi

05.15 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний
06.30
06.55
07.25
07.35
08.45
09.15
10.10
10.20
12.20
12.45
13.00
13.35
16.05

18.45
19.25
20.10
22.10
23.15
01.20
03.00
03.15

iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини.
Пiдсумки
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Пастка»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Iндiана Джонс
та Храм долi»
Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство
кришталевого
черепа»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Нюхач»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода слова
Х/ф «Видiння
смертi» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна

09.50
10.45
12.45
15.00
16.00
18.00
18.20
20.05
22.00
22.25
00.15
01.30
03.05

НОВИЙ
05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до

правда про
зiрок
Моя правда
Х/ф «Я щаслива!» W
Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Один за всiх
Х/ф «Я щаслива!» W
Х/ф «Три днi в
Москвi» W
Молодий міліціонер уперше приїжджає з Сибіру
до Москви. Тут
він відразу ж закохується в молоду і вродливу
дівчину, а також
потрапляє в різні
комічні ситуації
через свої ідеалістичні погляди на
життя.

05.15 Нiчний ефiр

06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.20
13.25
14.25
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.30
00.40
01.35
02.25
02.30
02.35
03.30
03.35
04.30
04.35
04.45
05.10

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Х/ф «Чумова
п'ятниця»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша-2»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Спiвай, якщо зможеш
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Життя в обiймах
квiтiв
Птахи гнiзда Марiї
Софiя – дитя кохання

НТН
04.45 Х/ф «Битва за
Москву»

07.35 Агенти впливу
08.30, 03.50, 04.50 Правда

УКРАЇНА
07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Вiдбиток

життя

кохання»

09.00 Легенди шансону
09.55 Д/с «Пiвдень.

13.10 Кохаю! Чекаю!
14.10, 17.20, 22.30 Т/с

Нерадянський Союз»

10.45 Т/с «Далекобiйники-2»
14.40 Т/с «Грач»
19.00, 21.45, 02.20, 04.20
19.30
22.00
23.00
00.00
00.50
02.50

Свiдок
Т/с «Даішники»
Т/с «Пiд куполом»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
Речовий доказ

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.10 Дурнів+1
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

«Слiд»

16.00, 03.45 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 04.30 Говорить
Україна

20.00 Т/с «П'ятницький.
Розділ третій»

22.00, 03.15 Подiї дня
23.20 Х/ф «Різники»
01.45 Х/ф «Дім у кiнцi
вулицi» X

ФУТБОЛ
06.55 Один на один з
Гамулою
08.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» –
«Барселона»
10.15, 16.45 Великий
футбол
12.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Металiст»
14.00, 21.55 Журнал . Лiга
Чемпiонiв УЄФА
14.35 Чемпiонат України.
«Говерла» –
«Шахтар»
18.30 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
19.20, 01.15 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
20.30, 02.10 Європейський
weekend
22.50 Чемпiонат України.
«Чорноморець» –
«Севастополь»
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09:30 «МАМА МИМОВОЛІ»

01:35 «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»

02:25 «ВОЇНИ СВІТЛА»

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

ICTV

У 15-річної Юлі в автокатастрофі
гине мати. Опікунство доручають рідній тітці дівчинки — успішному хірургові, але самотній
жінці Тетяні Смирновій, яку Юля
звинувачує у смерті матері.
З'являється Ігор Воронцов...

Один з найбільш грандіозних
фільмів за всю історію світового кіно. В 1968 він був удостоєний «Оскара», а також отримав «Золотий глобус» та нагороди МКФ у Венеції і Москві.

Детройтський поліцейський зустрічається зі шкільним другом,
якого вбивають просто у нього на
очах. У пошуках убивць герой їде
до Лос-Анджелесу, де за допомогою свого таланту знаходить
вихід із будь-якої ситуації...

2019 рік. Глобальна епідемія
перетворила більшість людей на
вампірів, штовхнувши людство
на межу вимирання. В умовах
дефіциту крові безтурботне
майбутнє, на жаль, неможливе.
Втім, для кровопивць також...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.05,
04.05 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

05.25
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

студiї

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25

12:40 «ВІЙНА І МИР»
СТБ

Пiдсумки дня
09.35, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.45, 16.20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Агент
особливого
призначення»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Знак питання
12.40 Х/ф «Вiйна i мир». 1,
2 с.
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Крок до зiрок
17.05 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.35 Формула захисту
19.50, 21.45 Концертна
програма «Шоу
продовжується»
21.40 Свiт спорту
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»
01.45 Про головне

11.20
12.00
12.20
13.45
14.45
15.50
16.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
23.35
01.35
03.15
03.55
04.40

Т/с «Кулiнар»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Брати за
обмiном»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Брати за
обмiном»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Полiцейський iз
Беверлi-Хiллз» Y
Подробицi
Слiдство вели...
Стосується
кожного

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.25
12.30
13.30
14.30
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.35
00.05
00.20
02.15
03.45
04.10

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
Мiняю жiнку-8
ТСН
Х/ф «Королi
вулиць»
Т/с «Брудна робота»
ТСН. Особливе
Х/ф «Королi
вулиць»

04.40
05.10
06.10
06.20
06.30
06.50
07.25
07.35
08.45
09.10
09.15
10.30
12.45
13.00
13.15
14.35
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.20
02.25
03.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Головна
програма
Факти. Ранок
Анекдоти поукраїнськи
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Нюхач»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Червона
шапочка» Y
Провокатор
Х/ф «Воїни
свiтла» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

НОВИЙ

05.25 Чужi помилки
06.10 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда
09.30
11.55
13.55
15.00

про зiрок
Х/ф «Мама
мимоволi» W
Х/ф «З привiтом,
Козаностра» W
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Кулінарне шоу,
герої якого мають проявити чудеса гостинності.
Щотижня в боротьбу за звання
найкращого господаря вступають п’ять претендентів різних
професій, захоплень і кулінарних пристрастей.
І вміти готувати
їм абсолютно не
обов’язково.

16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
Врятуйте нашу сiм'ю
«Вікна»-новини
Врятуйте нашу сiм'ю
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
02.00 Нiчний ефiр

20.10
22.00
22.25
23.25

05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до
06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
10.00
11.00
13.25
13.30
14.30
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.20
00.30
01.20
02.10
02.15
03.15
03.20
04.15
04.20
05.10

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша-2»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Знайти крайнього
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Розквiт українського
кiно
Зона ночi
Микола Лисенко
Жар-птиця

УКРАЇНА

НТН

05.20 Х/ф «Битва за

Москву»
08.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Даішники»
15.00, 17.00 Т/с
«Павутиння-3»
16.45 Свiдок
19.00 Свiдок
21.45 Свiдок
22.00 Т/с «Пiд куполом»
23.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
00.50 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
02.20 Свiдок
02.50 Речовий доказ
03.50, 04.50 Правда життя
04.20 Свiдок
ТЕТ

06.00, 08.55 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Дашадослiдниця»

07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що
12.00
12.55
13.55
16.00
18.00
20.00
22.10
23.25
01.20
02.05
02.30

говорить iз
привидами»
Т/с «Якось у казцi»
Принцеса тут Я!
Богиня шопiнгу
Т/с «Маленькi
таємницi»
Моду народу
Т/с «Вiсiмдесятi»
Вiталька
Т/с «Секс i мiсто»
Теорiя зради
Твою маму!
До свiтанку

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

09.10, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с
«П'ятницький. Розділ
третій»
12.00, 04.35 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20, 03.55 Говорить
Україна
22.00, 03.25 Подiї дня
22.30 Таємний код зламано
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Х/ф «Різники» Y
ФУТБОЛ

07.40 Топ-матч
08.00 Чемпiонат України.
12.00
12.50
14.30
17.40
18.20
20.25
22.55
01.20

«Металург» –
«Металiст»
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
Великий футбол
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
Д/с «Back in the
USSR»
Чемпiонат України.
«Ворскла» –
«Карпати»
Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» –
«Барселона»
Чемпiонат України.
«Говерла» –
«Шахтар»
Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Металург»
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23:25 «ОХОРОНЕЦЬ»

01:40 «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ІЗ БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-2»

01:55 «З ПРИВІТОМ, КОЗАНОСТРА»

02:20 «КАРТКОВИЙ БОРГ»

ICTV

ІНТЕР

СТБ

ICTV

Ролланд був крутим поліцейським, якого підставляв власний
напарник. Його вигнали зі служби, покинули і забули близькі.
Однак коли впливова людина
просить захистити дочку, тільки
він береться за цю справу.

Продовження подвигів веселого
і винахідливого поліцейського
Акселя. Сексапільна блондинка
разом із групою гангстерів грабує ювелірний магазин. Однак
невтомний Аксель тут як тут, на
варті порядку і закону.

Крутий норов Марії відомий усім
її знайомим. Не випадково її
прізвисько — Козаностра. Два
роки Марія працювала за контрактом в Італії. І ось вона повертається до Росії... Що ж чекає
залізну леді на батьківщині?

Життя колишнього поліцейського Мета котиться вниз. Тяга до
спиртного, азартні ігри, карткові
борги не дають вирватися із
замкненого кола. Однак у героя
є те, заради чого він ще тримається, — його дочка...

ПЕРШИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради

07.20
07.25
07.35
08.35
08.45
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами

ІНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар»
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 «Брати за

11.20

10.00 Пряме включення з

Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.15 Т/с «Монте Крiсто»
11.15 Д/ф «Раїса
Кириченко. Дiагноз –
народна»
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Формула захисту
12.25 Кордон держави
12.40 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
13.00 Свiтло
13.25 Х/ф «Вiйна i мир». 3 с.
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Українська пiсня
16.20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
17.10 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10, 21.45 Концерт
«Святкують дракони i
кролики»
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Свiт спорту
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи

12.00
12.20
13.45
14.45
15.50
16.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.35
01.40
03.15
03.55
04.40

обмiном»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Брати за
обмiном»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Полiцейський
iз БеверлiХiллз-2» Y
Подробицi
Слiдство вели...
Стосується
кожного

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

11.25
12.30
13.30
14.30
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.35
23.55
00.10
00.35
02.15
03.45
04.00
04.25

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
ТСН
Тачки-2
Х/ф «Королi
вулиць-2»
Т/с «Брудна робота»
ТСН
ТСН. Особливе
Х/ф «Королi
вулиць-2»

ICTV
04.35 Служба розшуку

04.45
05.10
06.10
06.20
06.30
06.55
07.35
07.40
08.45
09.15
10.10
10.20
12.45
13.00
13.20
14.40
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.25
02.20
03.55

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Нюхач»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Охоронець» Y
Стоп-10
Х/ф «Картковий
борг» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

СТБ
06.05 Чужi помилки
06.50 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда

10.10
11.10
13.55
15.00
16.00
18.00
18.20

НОВИЙ
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до

про зiрок
Зiркове життя
Врятуйте нашу сiм'ю
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
вчинки своїх кумирів...

20.00
22.00
22.40
01.55

МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Х/ф «З привiтом,
Козаностра» W
03.25 Х/ф «Дорога
додому» W
04.45 Нiчний ефiр

успiху»
06.15, 13.25 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00, 20.00 Т/с
«Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша-2»
16.55 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.20 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Зона ночi
03.00 Iван Мазепа
04.00 Зона ночi
04.05 Зiрка Вавилова
04.45 Зона ночi
04.50 Зона ночi
04.55 Обожнювана
05.15 Вiр менi

УКРАЇНА
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

НТН
05.15 Х/ф «Особиста

Подiї

зброя»

07.30, 15.25 Щиросерде

06.40 Х/ф «Iнспектор

зiзнання

карного розшуку»

08.30, 16.45, 19.00, 21.45,
02.30, 04.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Даішники»
15.00, 17.00 Т/с
«Павутиння-3»
Т/с «Пiд куполом»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
03.00 Речовий доказ
03.30, 04.30 Правда життя

22.00
23.00
00.00
00.50

ТЕТ
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с
«П'ятницький. Розділ
третій»
12.00, 04.50 Нехай говорять
16.00, 03.25 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20, 04.10 Говорить
Україна
22.00, 02.55 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Т/с «Форсмажори-2»
ФУТБОЛ
08.00, 01.20 Чемпiонат
України. «Зоря» –
«Таврiя»
10.25 Чемпiонат України.
«Чорноморець» –
«Севастополь»
12.30 Європейський
weekend
14.00 Futbol Mundial
14.40 Один на один з
Гамулою
16.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Металiст»
18.00 Топ-матч
18.20 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Борусiя» –
«Арсенал»
20.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Зенiт» – «Порту»
22.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Реал» – «Ювентус»
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23:20 «РУСЛАН»

01:00 «ЖІНОЧА РОБОТА З РИЗИКОМ ДЛЯ ЖИТТЯ»

01:40 «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ІЗ БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-3»

ICTV

СТБ

ІНТЕР

СТБ

Колишній гангстер Руслан дізнається про смерть доньки. Прибувши на місце злочину, він розуміє, що її вбили. Руслан має
намір помститися вбивцям, але
для цього йому потрібно знайти
тих, хто це скоїв...

Слідчий Надія Постнікова опинилася на роздоріжжі, коли почала розслідування злочину, до
якого, можливо, причетний і її
коханий. Принаймні, їй так натякають...

Переслідуючи банду викрадачів
автомобілів, Аксель Фоулі стикається з більш серйозним злочином. Людина, яку Фоулі вважає
своїм другом, виявляється ватажком банди фальшивомонетників і вбиває боса поліції.

У всіх звичайних людей 32 зуби.
У героя фільму несподівано виявляється зайвий, 33-й зуб. Ця
обставина і стала причиною
низки неймовірних і комічних
ситуацій, в які постійно потрапляє цей бідолаха.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.25 Доброго ранку,

05.25
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Україно!

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00,
04.05 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
Ера будiвництва
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради

07.20
07.25
07.35
08.35
08.45
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25, 16.15 Т/с «Таємниця

11.20

10.05 Т/с «Монте Крiсто»
10.55 Хто в домi хазяїн?
11.20 Нехай вам буде

12.00
12.20
13.45
14.45

старого мосту»

кольорово!

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.35 Д/ф «Свiт Максима»
13.20 Книга.ua
13.40 Х/ф «Вiйна i мир». 4 с.
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт.
Агросектор
16.55 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.30, 01.40 Про головне
19.50 Надвечiр'я
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Свiт спорту
21.45 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»
02.00 ТелеАкадемiя

15.50
16.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.35
01.40
03.10
03.55
04.40

Т/с «Кулiнар»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Брати за
обмiном»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Брати за
обмiном»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Полiцейський iз
Беверлi-Хiллз-3» Y
Подробицi
Слiдство вели...
Стосується
кожного

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.20
12.20
13.20
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.35
23.55
00.10
02.00
03.30
03.45
04.10

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
«ТСН»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
ТСН
Х/ф «Сафарi»
Т/с «Брудна робота»
ТСН
ТСН. Особливе
Х/ф «Сафарi»

04.40
05.10
06.15
06.20
06.30
06.55
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.20
14.45
18.45
19.25
20.10
22.15
23.20
01.20
02.15
03.50

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в
Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Нюхач»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Руслан» Y
Несекретнi
файли
Х/ф «Охоронець» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

НОВИЙ

06.05 Чужi помилки
06.55 Усе буде добре!
08.50 Неймовiрна правда
10.15
11.10
13.55
15.00
16.00

про зiрок
Зiркове життя
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
Шоу поєднує інтереси жінок і чоловіків з ведення
господарства,
виховання дітей,
організації сімейного бюджету,
догляду за собою, кулінарної
майстерності тощо. Експерти
програми дають
практичні поради, які легко застосовуються в
повсякденному
житті та побуті.

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Х/ф «Жiноча робота
з ризиком для
життя» W
03.05 Х/ф «Тридцять
три» W
04.20 Нiчний ефiр

20.00
22.00
22.40
01.00

05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до
успiху»
06.15, 13.25 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00, 20.00 Т/с
«Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша-2»
16.55 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Зона ночi
03.00 Становлення
українського нiмого
кiно
03.55 Зона ночi
04.00 Зима надiї
04.25 Моє серце ножами
проймає
04.50 Зона ночi
04.55 Майстер музи
05.05 Таємниця кохання.
Олександрiя

03:05 «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»

НТН

УКРАЇНА

04.55 Т/с «Павутиння-3»
08.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00 Т/с «Даішники»
15.00, 17.00 Т/с

07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

«Павутиння-4»
Свiдок
Свiдок
Т/с «Даішники»
Свiдок
Т/с «Пiд куполом»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
02.30 Свiдок
03.00 Речовий доказ
03.30, 04.25 Правда життя
03.55 Свiдок
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с

06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Даша-

08.00 Чемпiонат України.

16.45
19.00
19.30
21.45
22.00
23.00
00.00
00.50

«П'ятницький. Розділ
третій»
12.00, 04.50 Нехай говорять
16.00, 03.25 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20, 04.10 Говорить
Україна
22.00, 02.55 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Т/с «Форсмажори-2»
ФУТБОЛ

дослiдниця»

10.25

07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що

13.35

12.00
12.55
13.55
16.00
18.00
20.00
22.10
23.25
01.20
02.05
02.30

говорить iз
привидами»
Т/с «Якось у казцi»
Принцеса тут Я!
Богиня шопiнгу
Т/с «Брати»
Моду народу
Т/с «Вiсiмдесятi»
Вiталька
Т/с «Секс i мiсто»
Теорiя зради
Твою маму!
До свiтанку

16.00
18.00
18.20
20.25
21.20
21.40
23.50

«Говерла» –
«Шахтар»
Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Борусiя» –
«Арсенал»
Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» –
«Фулгем»
Чемпiонат України.
«Чорноморець» –
«Севастополь»
Топ-матч
Лiга Європи УЄФА.
«Севiлья» – «Слован»
Один на один з
Гамулою
Д/ф «U-21. Молодiжна
збiрна». 2 с.
Live. U-21. Англiя –
Фiнляндiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
Лiга Європи УЄФА.
ПСВ – «Динамо»
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21:30 «МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА»

23:15 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦЮЄМО»

23:30 «В ОБЛОЗІ-2. ТЕРИТОРІЯ ТЕМРЯВИ»

00:00 «НЕЗАПЕРЕЧНИЙ-2»

НТН

1+1

ICTV

НТН

Двох оперативників ЦРУ, які залишилися живими після проведення операції, визнали зрадниками. Єдиний вихід — знайти
ворога, який запропонував
міжнароднії мафії дискету зі
списком таємних агентів...

Успішний юрист Джон Кларк
щовечора дорогою додому проїжджає повз танцювальну студію. Побачивши у вікні вродливу
жінку і сподіваючись познайомитися з нею, він вирушає туди як
учень.

Колишній морський піхотинець
після служби повертається додому. Разом із ним їде його чарівна юна племінниця. Але несподівано їхня подорож стає
смертельно небезпечною: поїзд
захоплюють терористи...

Колишній чемпіон світу з боксу
під час візиту до Росії потрапляє
в
кримінальну
розбірку,
пов'язану з вищими урядовими
чинами. Проти нього фабрикується кримінальна справа. Дорога додому буде довгою...

ПЕРШИЙ
06.25 Доброго ранку,
Україно!

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00,
04.00 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 08.20 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
07.45 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

ІНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар»
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 «Брати за
обмiном»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05

11.20 Слiдство

09.35 Т/с «Таємниця
старого мосту»

10.15 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Вiра. Надiя. Любов
13.05 Українського роду
13.25 Х/ф «Вiйна i мир». 5 с.
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.15 Концерт до 65-рiччя
Народного артиста
О. Злотника
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.20 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Секрети успiху

12.00
12.20
13.45
14.45
15.50
16.45
17.50
18.00
20.00
20.30
21.45
23.30
00.40
02.15
02.55
03.35

вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Д/ф «Спроба
№5»
Футбол. Збiрна
України – збiрна
Францiї
Шустер Live
Х/ф «Вискочка»
Подробицi
Д/ф «Атлантида.
Предки з космосу»
Слiдство вели...

11.20
12.20
13.20
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
22.10
23.15
01.15
02.45
03.10
04.40

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Брудна робота»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
Т/с «Крик сови»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Вечiрнiй
квартал
Супергерої
Х/ф «Давайте
потанцюємо»
Т/с «Брудна робота»
ТСН. Особливе
Х/ф «Давайте
потанцюємо»
Тачки-2

ICTV
04.35 Служба розшуку

04.45
05.10
06.15
06.20
06.30
06.55
07.25
07.30
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.15
14.40
18.45
19.25
20.00
21.55
23.05
23.30
01.35
03.20
04.05

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Машина часу
Т/с «Нюхач»
Максимум
в Українi
Х/ф «В облозi-2.
Територiя
темряви» Y
Х/ф «Руслан» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
06.00 Чужi помилки
06.45 Х/ф «Оаза

08.45

10.10
14.45
15.45
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
01.00
02.30

кохання» W
Неймовiрна
правда про
зiрок
Т/с «Сiмейний дiм»
Звана вечеря
Т/с «Сiмейний дiм»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Куб-4
Х/ф «Квiти вiд
переможцiв» Y
Дію роману Е.-М.
Ремарка «Три товариші» перенесено в наші дні.
Звичайно, сучасність наклала на
цю історію свій
відбиток: у ній
з’явилися бійки,
помста, але залишилася і дружба, а головне –
залишилося кохання.

НОВИЙ
05.20 Служба розшуку дiтей
05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до

06.15
06.20
07.00
07.35
08.35
09.00
10.00
11.00
13.20
13.25
14.30
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.05
00.10
00.20
01.15
02.50
02.55
03.45
03.50
04.15
04.20

04.10 Нiчний ефiр

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша-2»
Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
Зона ночi
Загублений рай
Зона ночi
Драй Хмара. Останнi
сторiнки
Зона ночi
Ах, не говорiть менi
про кохання...

НТН
04.50 Т/с «Павутиння-3»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих

УКРАЇНА
06.00 Таємний код зламано
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

лiхтарiв»
13.00 Т/с «Даішники»
15.00, 17.00 Т/с
«Павутиння-4»
19.30 Х/ф «Соловейрозбiйник»
21.30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
00.00 Х/ф «Незаперечний-2» Y
01.45 Футбол. Збiрна
України – збiрна
Францiї
03.15 Правда життя
03.45 М/ф «Бременськi
музиканти»

07.30, 15.25 Щиросерде

ТЕТ
06.00, 08.55 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55 Країна У
11.00, 00.25 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 Моду народу
19.00 Iкона стилю
20.15 Х/ф «Нiч у музеї-2»
22.35 Тузик & Барбос-шоу
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

ФУТБОЛ
07.20, 15.00, 20.30 Futbol
Mundial
08.00 Чемпiонат України.
«Чорноморець» –
«Севастополь»
10.25, 16.00 U-21. Англiя –
Фiнляндiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
12.25 Журнал
. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.00 Лiга Європи УЄФА.
«Севiлья» – «Слован»
18.00, 04.55 Топ-матч
18.20 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
18.25 Live. Росiя – Сербiя.
Товариський матч
21.05 «Д/ф U-21. Молодiжна
збiрна». 2 с.
21.40 Live. Португалiя –
Швецiя. Плей-оф.
Вiдбiр до ЧС-2014
00.00 Росiя – Сербiя.
Товариський матч

зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00, 21.00 Т/с
«П'ятницький. Розділ
третій»
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20, 03.15 Говорить
Україна
22.00, 02.45 Подiї дня
23.20, 04.40 Т/с «Мент у
законi-5»
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19:50 «ГАРРІ ПОТТЕР І В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ»

22:00 «МЕТОД ХІТЧА»

22:20 «ГОЛОДНІ ІГРИ»

22:35 «ТЕМНИЙ СВІТ»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

Гаррі Поттер, Рон і Герміона продовжують навчання в Гогвортсі.
Третій рік приніс із собою таємницю: в'язень утік із в'язниці
Азкабан. Його перебування на
волі смертельно небезпечне для
Гаррі...

Звідник гарантує тим, хто йому
довірився, марш Мендельсона
всього після трьох побачень.
Проте вся його справа опиняється під загрозою провалу, коли
його помічницею стає симпатична латиноамериканка.

Майбутнє. Деспотична держава
щорічно влаштовує показові ігри
на виживання, за якими в прямому ефірі стежить увесь світ. Жереб брати участь в Іграх випадає
юній Китнісс і таємно закоханому в неї Піту.

Група студентів вирушає в експедицію північними селами.
Головна героїня знаходить магічний щит, доторкнувшись до
якого, вона пробуджує гнів духів
минулого, а також отримує надлюдські здібності.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00
06.20
06.45
08.00
08.15
08.30
09.05
09.15
09.30
09.55
10.55
12.10

05.40 Т/с «Кулiнар»
07.25 Т/с «Брати за

Пiдсумки
Здрастуй, рiдне село!
Криве дзеркало
Євроiнтеграцiя
Олiмпiйський виклик
Панянка та кулiнар
Життя на рiвних
Армiя
Православний вiсник
Моменти життя
Дорослi iгри
Х/ф «Калина
червона»
14.00 Театральнi сезони
15.00 В гостях у Д. Гордона
16.05 «Музика нас
з'єднала».
В. Данилець
i В. Моїсеєнко
17.10 Золотий гусак
17.35 Український акцент
18.00 Спiває О. Пекун
20.35 Кроки на Захiд
20.45, 01.45 Слово
регiонам
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.10 Українська пiсня року
00.50 Фестиваль гумору
«Умора»
01.55 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
03.05 Нащадки
04.05 Д/ф «Хмара на даху
свiту»
04.55 Служба розшуку дiтей
05.05 Надвечiр'я

09.30
10.00
11.00
15.10

18.00
20.00
20.30
22.25
23.25

обмiном»
Усе для мами
Д/ф «Епоха П'єх»
Т/с «Кохання як
нещасний випадок»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Т/с «Самотнi серця»
Подробицi
Т/с «Самотнi серця»
Велика рiзниця поукраїнськи-2013
Х/ф «Помилки
кохання»
Героїня цієї історії через ділові
турботи не помічає, як втрачає
найближчу людину – коханого чоловіка. Але, на
щастя, є новорічна ніч з її чудесами і можливістю
виправити будьякі помилки, навіть помилки кохання...

01.20 Т/с «Кохання як
нещасний випадок»
02.45 Подробицi
03.15 Т/с «Кохання як
нещасний випадок»

1+1

ICTV

06.25 Х/ф «Симпатичнi
08.15
09.00
10.00
10.05
10.50
11.55
13.25
15.30
15.45
16.25
18.30
19.30
20.00
22.20
01.10
02.35

вдови краще
цiлуються»
ТСН
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
Свiтське життя
Чотири весiлля
Мiняю жiнку-8
Битва хорiв
М/с «Маша i ведмiдь»
Супергерої
Вечiрнiй квартал
Розсмiши комiка-4
ТСН
Вишка
Х/ф «Голоднi iгри»
Х/ф «Квiтка диявола»
Х/ф «Симпатичнi
вдови краще
цiлуються»
Коріна – природжена шахрайка.
Але відсидівши
три роки у
в’язниці, вона
сподівається позбутися старих
звичок і почати
нове добропорядне життя разом із коханим
чоловіком. Проте
чоловік за цей
час знайшов іншу, а гроші пропали.

03.55 Х/ф «Голоднi iгри»

04.35
05.05
06.25
06.55
08.55
10.00
10.40
11.40
12.00
12.20
18.45
19.00
19.55
22.00
00.35
02.10

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Мiсто привидiв»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
«Путьова» країна
Т/с «Нюхач»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Т/с «Нюхач»
Х/ф «Метод Хiтча»
Х/ф «Хенкок»
Х/ф «Подвiйне
бачення» Y
Низку найнеймовірніших і загадкових злочинів
починають розплутувати агент
ФБР Кевін Ріхтер
і поліцейський з
Тайваню Хуанг
Хуо-ту. Розслідування приводить
їх у найпотаємніші куточки кримі-

05.30 Х/ф «В зонi
особливої уваги» W
Виконуючи завдання під час
навчань, група
десантників знаходить в лісі трупи. З’ясовується,
що з місць
ув’язнення втекло кілька бандитів. Для воїнів ці
навчальні маневри перетворюються на справжню бойову опе-

05.00 М/с «Барбоскiни»
05.15 Х/ф «Красуня i
06.50
07.50
09.00
10.00
12.05
13.10
14.10
15.10
16.10
17.35
18.00

рацію.

06.50
07.40
08.45
09.45
14.15
19.00
22.00
23.10
00.30
02.05

нального світу...

04.00 Т/с «Полiцейська
академiя»

НОВИЙ

03.05

Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
Зваженi та
щасливi-3
Танцюють усi!-6
Х-Фактор-4
Моя правда
Х-Фактор-4
Детектор
брехнi-4
Х/ф «Вiдпустка
за власний
рахунок» W
Нiчний ефiр

19.50
22.35
00.45
02.35
02.40
03.10
03.50
03.55
04.50
04.55

чудовисько»
Ревiзор
Знайти крайнього
Уральськi
пельменi
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа
Шурочка
Рудi
Дорослi, як дiти
Уже котрий день
Про що говорять
тварини
Т/с «Воронiни»
М/ф «Iлля
Муромець
i Соловей Розбiйник»
Х/ф «Гаррi Поттер
i в'язень Азкабану»
Х/ф «Темний
свiт» Y
Х/ф «Наша людина в
Гаванi»
Зона ночi
Леопольд,
або Втеча вiд
свободи
Марко
Кропивницький
Зона ночi
Народження
українського кiно
Зона ночi
Невгамовний
Пантелеймон

УКРАЇНА

НТН

04.00 Т/с «Павутиння-4»
07.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

11.30, 03.05 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30, 03.25 Правда життя
14.00 Легенди шансону
15.00 Х/ф «Соловейрозбiйник»

16.50 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»

19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-5»

23.00 Таємницi

кримiнального свiту

23.30 Х/ф «Адреналiн» Y
01.30 Х/ф «Незаперечний-2» Y

ТЕТ

06.00
07.10
07.35
08.00
08.35
09.00
09.40
10.05
10.40
11.20
12.55
16.35
17.45
19.55
22.00
00.15
02.05

«Єралаш»
М/с «Ескiмоска»
Малята-твiйнята
Телепузики
М/с «Смiшарики. Пiнкод»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
М/ф «Кунг-фу
Кролик»
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
М/ф «Новi пригоди
Стiча»
Х/ф «Нiч у музеї-2»
Т/с «Вiсiмдесятi»
Велика рiзниця
Х/ф «Привид у
машинi» Y
До свiтанку

06.10 Т/с «Мент у законi-5»
07.00 Подiї
07.10 Х/ф «Дадлi
справедливий» W
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
1 за 100 годин
Як двi краплi
Х/ф «Монро» W
Т/с «Причал кохання
та надiї»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Причал кохання
та надiї»
21.30 Т/с «Нахаба»
01.45 Хто гiдний бiльшого?
02.30 Подiї
02.50 Т/с «Мент у законi-5»
05.05 Т/с «Мент у законi-5»
ФУТБОЛ

08.55
10.00
11.00
12.00
15.00
17.00

06.00, 07.50, 10.00, 15.40,
22.30 Футбол News
06.15 Futbol Mundial
06.45, 18.00 Топ-матч
07.00, 10.25 Один на один з
Гамулою

08.00, 16.00, 22.55 Росiя –
Сербiя. Товариський
матч

11.30, 18.20, 01.25
Португалiя – Швецiя.
Плей-оф. Вiдбiр до
ЧС-2014
13.35 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Борусiя» –
«Арсенал»
20.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Реал» – «Ювентус»
03.35 Лiга Європи УЄФА.
«Севiлья» – «Слован»
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16:50 «ХЕНКОК»

21:20 «МІЖ НЕБОМ І ЗЕМЛЕЮ»

22:05 «Я — ЛЕГЕНДА»

23:15 «СУСІДКА»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

Є герої, є супергерої, і є Хенкок.
Володіння надздібностями означає відповідальність. За будьяке завдання він береться з душею і найкращими намірами,
але рятує життя людей ціною
незліченних збитків.

Оселившись в орендовану квартиру і почавши наводити там
лад, Девід несподівано зустрічає
в новому житлі привабливу молоду жінку Елізабет, яка запевняє його, що саме вона є господинею цих апартаментів...

Адаптація однойменного роману
Річарда Метсона про невідомий
вірус, що забрав життя половини
мешканців земної кулі, а решту
перетворив на вампірів. Вціліти
зміг лише один — людина з
нез'ясовним імунітетом.

У старшокласника Метью —
дуже великі плани на майбутнє: він готується стати політиком і зайняти крісло сенатора.
Однак на свою біду закохується в гарненьку сусідку Даніеллу.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Криве дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 23.55 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50 Околиця
10.25 Подорожуй свiтом
10.50 Як ваше здоров'я?
11.50 Крок до зiрок
12.40 Маю честь запросити
13.40 В гостях у Д. Гордона
14.40 Золотий гусак
15.05 Караоке для дорослих
16.05 Дiловий свiт. Тиждень
16.35 Концерт
М. Мозгового
«Мрiялось, бажалось,
не збулось»
18.10 Фестиваль гумору
«Умора»
20.30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Полiттеатр
22.15 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
01.20 Пiдсумки тижня
02.10 Наш спорт.
Олiмпiйським курсом
02.45, 05.05 Вiра. Надiя.
Любов
03.40 Д/ф «Лука
Кримський. Я
полюбив страждання»
04.15 Дорослi iгри

ІНТЕР
05.10 Велика рiзниця по-

1+1
06.10 Х/ф «Симпатичнi

українськи-2013

05.55 Х/ф «Помилки
кохання»

07.30 Мiжнародний
09.25
10.00
11.00
12.00
16.00

фестиваль гумору
«Юрмала»
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка. Назад у
СРСР
Осiння кухня
Т/с «Самотнi серця»
Х/ф «В очiкуваннi
весни»
Надія щойно закінчила педінститут і починає доросле життя. Вона мріє про щастя, коханого чоловіка, затишний
будинок. Але її
мріям якщо і судилося збутися,
то не відразу. Чи
зможе Надія
знайти своє щастя і виконати
мрію?

18.00 Одна родина
20.00 Подробицi тижня
20.45 Днi України у
Великобританiї

07.50
08.25
09.00
10.00
10.35
11.10

Події фільму розгортаються спочатку на території
Китаю, в Маньчжурії, потім переносяться в
СРСР і охоплюють період часу з
1928 по 1953-й
роки. В основі
сюжету: складна,
повна драматичних подій доля
людини – Бориса, сина працівника КитайськоСхідної залізниці.

19.30
20.15
22.15
23.20
00.25

21.15 Т/с «Кохання з
випробувальним
термiном»
01.10 Х/ф «Кохати поросiйськи-2» Y
02.40 Д/ф «Змова сiрих
кардиналiв»
04.15 Подробицi тижня

вдови краще
цiлуються»
Марiччин кiнозал
ТСН
Лотерея «Лото
«Забава»
Супергерої
Смакуємо
Х/ф «Усе почалося в
Харбiнi»

01.45
03.10
04.35
05.30

ТСН-Тиждень
Битва хорiв
Свiтське життя
Що? Де? Коли?-2
Альманах українських
короткометражних
фiльмiв
Х/ф «Квiтка диявола»
Х/ф «Симпатичнi
вдови краще
цiлуються»
Чотири весiлля
Смакуємо

ICTV
05.25 Факти
05.45 Свiтанок
07.00 Квартирне питання
07.55 Анекдоти по-

08.15
08.55
11.00
11.40
12.05
12.20
14.15
16.50
18.45
19.55
20.35
21.00
22.05
00.05

українськи
Дача
Х/ф «Мiсто привидiв»
Козирне життя
Таксi
Наша Russia
Машина часу
Х/ф «Метод Хiтча»
Х/ф «Хенкок»
Факти тижня
Наша Russia
«Путьова» країна
Головна програма
Х/ф «Я – легенда» Y
Х/ф «Гiбрид» Y

Дія фільму відбувається в далекому майбутньому. Подорожні
ховаються від бурі в покинутій лабораторії, де виявляють сліди колишніх експериментів і живий
результат цих експериментів – гібрид інопланетної істоти.

02.00 Х/ф «В облозi-2.

Територiя
темряви» Y
03.35 Т/с «Полiцейська
академiя»
05.00 Про-Ziкаве.ua

СТБ
04.25 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь» W

05.45 Їмо вдома
06.35 МайстерШеф-3
09.00 Усе буде
09.55
10.55
13.55
19.00

21.15
22.30

смачно!
Караоке на Майданi
МайстерШеф-3
Х-Фактор-4
Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти
жiнок
Один за всiх
Х/ф «П'ять рокiв та
один день» W
Мирослава оговтується після 5
років коми і дізнається, що за ці
роки змінився не
тільки світ навколо, а й її власне
життя. Однак віддавати гроші Міри та її власну
дочку чоловік з
новою подругою
не збираються...

00.30 Х/ф «Оаза
кохання» W

02.25 Х/ф «Вiдпустка
за власний
рахунок» W
03.30 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.15 М/с «Барбоскiни»
06.40 Ревiзор
07.45 Церква Христова
08.00 М/ф «Скубi Ду-3.

09.40
11.20
11.55
13.00
15.50
17.40
19.30
21.20
23.15
01.25
03.05
03.10
03.40
03.55
04.05
04.10
04.40
04.55
05.00
05.10

Таємниця
починається»
Спiвай, якщо
зможеш
Мачо не плачуть
Божевiльний
автостоп
Х/ф «Гаррi
Поттер i в'язень
Азкабана»
М/ф «Iлля
Муромець i Соловей
Розбiйник»
Т/с «Кухня»
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
шефа
Х/ф «Мiж небом i
землею»
Х/ф «Сусiдка» Y
Х/ф «Татусин
день» Y
Зона ночi
Подорож у втрачене
минуле
Таємниця
кохання.
Олександрiя
Янгол – демон
Зона ночi
Десята муза
в Українi
POETA MAXIMUS
Зона ночi
Легендарне парi
Суперники

НТН
04.15 Т/с «Павутиння-4»
07.45 Т/с «Далекобiйники-2»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Зграя»
15.10 Т/с «Таємницi
19.00
23.00
00.00
01.55
03.25
04.20
05.20
ТЕТ
06.00
07.35
08.00
08.35

09.00
09.40
10.05
10.40
11.55
13.50
15.55
18.00
20.00
22.05
00.10
01.55

слiдства-5»
Т/с «Грач»
Д/с «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-8»
Х/ф «Адреналiн» Y
Речовий доказ
Правда життя
М/ф «Котофiй
Котофiйович»

М/ф «Пригоди Лео»
Малята-твiйнята
Телепузики
М/с «Смiшарики. Пiнкод»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
М/ф «Вiд гвинта!»
Х/ф «Слава»
Х/ф «Бар «Бридкий
койот»
Зупинiть, я
закохалась!
Т/с «Вiсiмдесятi»
Х/ф «Оселя зла» Y
Х/ф «Дика штучка» Y
До свiтанку

УКРАЇНА
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Монро» W
09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00, 13.10 Т/с «Троє в
Комi»

14.10, 17.00, 18.00 Т/с
«Iнтерни»

19.00, 02.50 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Важка
мiшень» X

03.35 Х/ф «Модiльянi» Y
05.30 Х/ф «Дадлi
справедливий» W

ФУТБОЛ
08.00, 22.55 Португалiя –
Швецiя. Плей-оф.
Вiдбiр до ЧС-2014
10.20 Д/с «Back in the
USSR»
11.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
11.35 Д/ф «U-21. Молодiжна
збiрна». 2 с.
12.00, 12.55, 15.30, 18.00
Футбол Live
13.25 Live. Чемпiонат
України. «Зiрка» –
«Авангард»
15.55 Live. Чемпiонат
України.
«Олександрiя» –
«Титан»
19.00 Росiя – Сербiя.
Товариський матч
21.20 Великий футбол
01.25 Чемпiонат України.
«Зiрка» – «Авангард»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ

12

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

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

Віталіна САВЧЕНКО, сержант, інспектор
прикордонної служби Могилів-Подільського
прикордонного загону.
Уподобання: поезія, легка атлетика, гімнастика.

Колектив Бердянського прикордонного загону
та ветерани-прикордонники Запорізької
області щиросердечно вітають підполковника у
відставці СКОРИЦА Дмитра Миколайовича з
50-річним ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, особистого
щастя, родинного благополуччя та успіхів у
повсякденній праці!
Колектив управління кадрів Адміністрації
Державної прикордонної служби України щиро
вітає з Днем народження колег та чарівних жінок
– КРИСЬКО Марину Іванівну та МАНЖУЛУ
Тетяну Павлівну!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, подальших успіхів у будь-яких
починаннях, щоденних справах, сміливих планах
і сподіваннях.
Хай Вас підтримують і надихають рідні люди,
розуміють та допомагають колеги, минають
негаразди й непорозуміння! Нехай доля збагачує
Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і
радістю сьогодення!
Зі щирими побажаннями щастя, радості,
здоров’я, незмінного благополуччя,
нескінченного потоку достатку, довгих років
життя, повних радісних хвилин колектив
Одеського загону Морської охорони сердечно
вітає з Днем народження капітана 3 рангу
ТКАЧЕНКА Олега Михайловича, старшого
мічмана ЯКУБА Захара Валерійовича, мічмана
ЛОВЧОГО Олександра Івановича, головного
корабельного старшину СТЕПАНОВА Сергія
Сергійовича, старшину 2 статті ЮРАША
Олександра Федоровича; старших матросів
– ВАСИЛЬЧУК Альону Іванівну, МИХАЙЛОВА
Олександра Андрійовича та МАСЛЕНІКОВА
Дениса Кириловича; матроса ПОЛЬШАКОВА
Дмитра Володимировича та працівників –
ЗУБРІЙ Валентину Олександрівну, ТОРНЄВУ
Тетяну Іванівну, ОМЕЛЬЧЕНКО Людмилу
Василівну та РЕВЕНКО Ларису Василівну!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Аліна ВЕССЕР, старший солдат, механік–радіотелефоніст взводу
управління начальника артилерії. Захоплення: настільний теніс,
кулінарія.

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Кожного вечора гуляю перед сном: то по одному сайту, то по іншому...
* * *
Що може бути гірше роботи на голодний шлунок? Тільки робота на ситий шлунок ...
* * *
– Мій чоловік постійно скаржиться, що я несмачно готую ...
– А ти спробуй годувати його два рази на тиждень.
* * *
Блондинка запитує програміста:
– І що робити з цією програмою?
– Установи й крякни.
– Установила й крякнула нічого не працює.
– Ти як крякнула?
– Як качечка…
* * *
– Синку, піди в магазин за продуктами.
– А чарівне слово?
– Здача твоя.

Оля Князєва

Дніпропетровська область. Допоможіть знайти
17-річну жительку Києва Ольгу Князєву!
Дівчина разом зі своєю матір`ю приїхала у
Дніпропетровськ. 10 вересня 2013 року, перебуваючи
поблизу ТР «Дафі» в м. Дніпропетровськ, Ольга пішла у невідомому напрямку
та більше її не бачили.
Прикмети дитини:
виглядає на 18-19 років,
170 см на зріст, худорлявої
статури; у неї пряме темне
волосся середньої довжини,
дугоподібні брови, карі очі.

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

ПР О ÆИ ТТЯ
ДЕР ÆА ВНОГО
РУÁ ЕÆ У
ком ïет ент но,
яск рав о,
öік аво всі м
÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» åäïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåð
í³êîëè
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ
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Анастасія ШКАРУПА, курсант 1-го курсу факультету АСУ
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