ДО 90–РІЧЧЯ ЧЗПО

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

ФОТОВИСТАВКА

Це наша історія...

Дорога до Божої
милості

В Адміністрації
Держприкордонслужби України
відбувся круглий стіл, присвячений
історії та героїчному шляху
Червонопрапорного Західного
прикордонного округу. Це засідання
по суті розпочинає низку заходів,
присвячених 90-річчю ЧЗПО, яке ми
відмічатимемо 25 лютого 2014 року.
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У Центральному Будинку
офіцерів Збройних Сил України за
сприяння Департаменту Патріаршої
Курії Української Греко-Католицької
Церкви у справах душпастирства
силових структур України відкрилася
фотовиставка «Служимо миру
разом».
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Місія здійсненна
та виключно «мобільна»

Ôоòо Валерія ОËІÉНÈÊА

Цікаві люди спецпризначенці.
Незалежно від країни, якій вони
служать або особливостей завдань,
що виконують, ці люди мають одну
характерну для всіх рису – безмежну
відданість, навіть фанатизм до
своєї професії. Причому їхні навики
дозволяють часом виконувати,
здавалося б, неможливі завдання.
Примітно, що мова в нашому
сьогоднішньому матеріалі піде про
дещо інші колективи, які у своїй
назві не мають префіксу «спец»,
хоча й вирішують доволі специфічні
функції. Це мобільні підрозділи
Державної прикордонної служби
України. Днями в Оршанці під час
фінального туру перших
в ДПСУ змагань на кращу
мобільну групу відомства
вони ще раз підтвердили свій
високий фаховий рівень.
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НА ДОЗВІЛЛІ

На кордонах закордону
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Державний кордон України перетнуло
осіб

405

на 2 – 8 грудня
2013 року

Ризик, адреналін, кмітливість – те, що притаманно
практично кожному контрабандисту. Хоча за цими гучними
словами ховається всього-на-всього банальна жага наживи.
Саме матеріальна вигода штовхає людей на дуже дивні
вчинки – фарширування гарбузів наркотиками, виготовлення
героїнової шкарлупи для справжнього волоського горіха,
створення іграшок зі шкідливих для людини матеріалів тощо.
Детальніше про ці та багато інших дивакуватих випадків
розповідаємо у сьогоднішньому номері.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

1,6 млн.

Програма телепередач
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n Galileo в

перспективі
З 1 грудня 2013 року
набирає чинності Угода про
співробітництво щодо цивільної
глобальної навігаційної
супутникової системи (GNSS)
між ЄС та Україною. Відповідно
до Угоди Україна отримує
можливість залучатися до
програм розробки, розгортання
та використання європейської
супутникової системи Galileo.
В рамках реалізації цієї угоди
Єврокомісія надасть технічну
допомогу у розмірі 5 млн.
євро для підвищення якості
супутникової навігації на
території України. В рамках
проекту передбачається, що
на ці кошти буде розроблено
техніко-економічне
обґрунтування та придбано
відповідне обладнання,
здійснено його монтаж
та проведено підготовку
персоналу. Водночас для
розвитку авіаційної галузі Уряд
проводить системну роботу з
підвищення безпеки польотів,
впровадження сучасних
систем навігації, залучення на
ринок України нових лоу-кост
компаній та розвитку авіаційної
інфраструктури. Очікується, що
у Вільнюсі на саміті Східного
партнерства буде парафовано
Угоду між ЄС, його державамичленами й Україною про
Спільний авіаційний простір.
Приєднання України до
вільного авіаційного простору
фактично створить додаткові
можливості щодо відкриття
рейсів за новими напрямками
як для українських, так і
зарубіжних авіакомпаній.
Крім того, Україна отримала
1 категорію FAA (ФАА –
Федеральної Авіаційної
Адміністрації США), і відтепер
українські перевізники мають
можливість значно розширити
географію польотів та відкрити
рейси до міст США.

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Єврокурс
є незмінним
«Курс на євростандарти для України є незмінним.
Водночас ми будемо робити все, щоб Україна
ставала економічно міцнішою та сильнішою», –
сказав Глава Держави в інтерв’ю журналістам
українських телеканалів.
Максим СІБУРОВ

За його словами, Україна
визначилася щодо підписання
Угоди з Європейським Союзом.
Водночас, підкреслив Віктор
Янукович, все, що стосується
умов, є принциповим питанням.
«Країна має бути конкурентоспроможною. Як тільки ми
вийдемо на той рівень, який нам
буде комфортним, і коли він
буде відповідати нашим інтере
сам, коли ми домовимося на
нормальних умовах, тоді будемо
вести розмову про підписання. Коли це буде? Швидко чи

не дуже швидко. Час покаже. Я
хочу, щоб цей час був якомога
скоріше», – підкреслив Президент.
У зв’язку з цим Віктор Янукович зазначив, що для переходу
української економіки на європейські стандарти необхідно не
менше 20 мільярдів євро на рік,
а в цілому до 2017 року потрібно
приблизно 160 мільярдів євро.
Він підкреслив, що протягом
тривалого часу Україна вела переговори на різних рівнях з різними структурами Європейського Союзу в торгово-економічних
питаннях, питаннях енергетики.
«Тобто, Україна, перш за все,
повинна мати достатній еконо-

Демаркацію варто прискорити
Днями відбулося засідання
Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки
і оборони, на якому було
розглянуто низку нагальних
питань у підконтрольній цьому
підрозділі сфері.

n Перший

2014 року дні з 1 по 7
січня будуть вихідними.
Це передбачено ухваленим
розпорядженням Уряду. Це
дозволить більш раціонально
використати робочий час
та створить сприятливіші
умови для святкування у 2014
році Нового року та Різдва
Христового. Водночас таке
перенесення не спричинить
зменшення тривалості робочого
часу впродовж року. Адже
робочий день з четверга 2 січня
переноситься на суботу 11 січня,
з п’ятниці 3 січня – на суботу 25
січня та з понеділка 6 січня – на
суботу 8 лютого. Перенесення
робочих днів стосується
працівників підприємств,
установ і організацій, яким
встановлено п’ятиденний
робочий тиждень з двома
вихідними днями у суботу та
неділю.
Олена ТАЩИЛІНА

«Ми повинні бути сильними. Тоді до нас будуть ставитися як до партнерів, рівних
партнерів. Я вважаю і переконаний в тому, що ми не повин
ні ніде бути «бідними родичами» з простягнутою рукою»,
– зауважив він. «Я вірю: ми подолаємо всі труднощі на шляху розбудови нашої держави,
бо нема таких перепон, які не
подолав би мудрий і згуртований народ» – підсумував Глава
Держави.
n

У КУЛУАРАХ ПАРЛАМЕНТУ

Максим МАЛОВ

тиждень 2014
року буде
вихідним

мічний ресурс для імплементації
цієї угоди», – наголосив Віктор
Янукович.
«Головні фактори – це наші
українські інтереси. В основу
прийняття будь-яких рішень
ми завжди ставимо, і я особисто буду ставити, тільки інтереси
України, національні інтереси»,
– сказав Президент. Він додав,
що Україна повинна підтримувати взаємовигідні відносини зі
своїми закордонними партнерами.

Сергій ПОЛІЩУК

Члени Комітету на чолі із його головою – народним депутатом Володимиром
Литвином – вивчили низку законопроектів, які стосуються соціального захисту,
пенсійного забезпечення, кримінальної
відповідальності за військові злочини, розвитку оборонно-промислового комплексу,
військово-технічного співробітництва та
надали їм узгоджену експертну оцінку. Також було досліджено ситуацію, яка склалася на окремих ділянках забезпечення безпеки держави.
Серед іншого розглядався стан делімітації та демаркації українсько-молдовського,
українсько-білоруського, українсько-росій
ського кордону та реалізація Закону України

«Про ратифікацію Угоди між Україною та
Російською Федерацією про демаркацію
українсько-російського державного кордону».
Після доповіді представника України з
питань договірно-правового оформлення
державного кордону України, Посла з особливих доручень Міністерства закордонних
справ України Леоніда Осаволюка відбулося
жваве обговорення порушених питань. Як
зазначено у протоколі засідання Комітету
на сайті Верховної Ради України, за підсумками цього обговорення Комітет ухвалив
рішення надіслати листа до Президента та
Прем’єр-міністра України з проханням вжити заходи стосовно прискорення проведення
робіт з делімітації та демаркації українськомолдовського,
українсько-білоруського,
українсько-російського кордону та вчасного
їх фінансування.
n

ІНІЦІАТИВА

Код проти фальсифікату
Чотири найпотужніших виробники тютюнової продукції
презентували Міністерству доходів і зборів свій варіант вирішення
проблеми нелегального обігу сигарет. Вони встановили на своїх
фабриках обладнання, що дозволяє наносити на пачки цифровий
код, завдяки якому дізнатися усю необхідну інформацію можна
буде навіть за допомогою смартфона.
Максим СІБУРОВ

Технологія під назвою Codentify, зокрема, передбачає нанесення на споживчу
упаковку тютюнових виробів безпосередньо
в процесі виробництва унікальних зашифрованих 12-символьних буквено-цифрових
кодів, які генеруються випадковим чином з
майже безкінечного числа комбінацій. Технологія може бути використана як основа
для системи відслідковування та простежування маршруту руху (переміщення) тютюнових виробів по усьому ланцюгу поставок.
Ця технологія успішно використовується за
кордоном і може бути легко запроваджена в
Україні до 2016 року, коли будуть повністю
відмінені паперові акцизні марки.

«Політика держави спрямована на підвищення ефективності контролю за виробництвом і обігом тютюнових виробів та
інших підакцизних товарів, протидії незаконному обігу цієї продукції. Міністерство
вже тривалий час вивчає можливість запровадження електронних акцизних марок і вітає готовність учасників ринку щодо автоматизації процесів контролю. Водночас ми
повинні врахувати баланс інтересів держа-

ви, виробника і споживача», – підкреслив
міністр доходів і зборів Олександр Клименко під час презентації. Однак при виборі
технології для запровадження електронних
акцизних марок є низка принципових для
Міністерства моментів, зокрема, момент
сплати акцизу, забезпечення контролю за
всім ланцюгом – від виробника до роздрібної торгівлі, а також розповсюдження системи не лише на тютюнові вироби, а й на
алкогольну продукцію.
Зі свого боку голова Асоціації цифрового
кодування та відстеження Маттео Марей подякував Міністерству за проактивний підхід
до боротьби із незаконним обігом тютюнових
виробів і розуміння необхідності застосування новітніх технологій у цьому процесі.
n
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РОБОЧА ЗУСТРІЧ

ГАРЯЧІ БУДНІ

1 млн. € –
на протидію міграції
В Адміністрації Держприкордонслужби України
відбулася презентація нового проекту під
назвою «Співробітництво у питаннях боротьби з
нелегальною міграцією – на підтримку імплементації
Плану дій Празького процесу», яку для українських
прикордонників провів радник міністра внутрішніх
справ Угорської Республіки Іштван Шаму.
Вадим ІВКО

Виконавцем проекту виступить Міжнародний центр
розвитку міграційної політики
(ICMPD). Протягом двох років прикордонні, поліцейські та
міграційні відомства України,
Азербайджану, Білорусі, Вірме-

нії, Грузії та Молдови братимуть
участь у проекті, загальний бюджет якого становить 1 мільйон
євро. Його впровадження, переконує пан Шаму, сприятиме
стратегічному та оперативному співробітництву в регіоні
задля запобігання незаконній
міграції. Окрім того, важливим елементом проекту є підтримка впровадження елемен-

n Тютюновий
рекорд

тів інтегрованого управління
кордонами в навчальні програми та сприяння розвитку
міжнародного
співробітництва навчальних закладів.
Директор
Міжнародноправового департаменту АДПСУ
генерал-лейтенант Олександр
Мельников підкреслив, що
представники держприкордонслужби готові брати участь у
заходах за проектом як з метою
ознайомитися з кращими прак-

тиками, які існують в інших
країнах-учасницях
Східного
партнерства, так і поділитися з
колегами своїми напрацюваннями.
До речі, на думку угорського радника, Україна – держава,
котра має чітко визначені підходи та правила запровадження
Концепції інтегрованого управління кордонами, які органічно
впроваджуються у навчальному
процесі.
n

На ділянці відділу
«Ткаченкове» «зеленими
кашкетами» Котовського
загону із залученням сил
мобільного підрозділу та
інших правоохоронних органів
було проведено точкову
операцію та виявлено базу
накопичення найбільшої
партії тютюнових виробів у
цьому році. У ході обшуку
помешкання жителя села
Малаївці в гаражі та підсобних
приміщеннях правоохоронці
виявили цигарки білоруського,
російського та молдовського
виробництва загальною
кількістю 603 ящики. Наразі
розпочато передачу тютюнових
виробів представникам
Міністерства зборів та доходів,
сума оцінки за попередніми
даними сягає 2 млн. гривень.

МІЖВІДОМЧА ОПЕРАЦІЯ

Заслон зброї та вибухівці
Нещодавно завершилася
міжвідомча цільова оперативно–
профілактична операція «Зброя
та вибухівка», ініціатором
якої виступило Міністерство
внутрішніх справ України.
Участь у ній взяли органи
та підрозділи Державної
прикордонної служби України,
представники МВС та митниці.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Практичний етап операції тривав три дні.
У цей період інспектори-кінологи спільно з
митниками працювали в пунктах пропуску
для залізничного та автомобільного сполу-

чення, а ось у межах контрольованих прикордонних районів – із представниками МВС.
Так, учасники операції у пунктах пропуску виконували окремі цільові доручен-

Олег СЛОБОДЯН
ня, посилювали склади змін прикордонних
нарядів та створювали додаткові спільні
спеціальні оглядові групи. Її учасники застосовували не лише службових собак, але й
технічні засоби.
А ось у межах прикордонних контро
льованих районів «зелені кашкети» спільно
з представниками МВС відпрацьовували
можливі місця зберігання зброї та боєприпасів. Значну увагу правоохоронці приділили й таким місцям «групи ризику», як вокзали, приміські потяги тощо. Окрім того,
оперативно-розшукові органи зосереджували основні зусилля на добуванні інформації про можливі наміри організації каналів
контрабанди зброї або вибухівки.
Отож, по закінченні операції «Зброя та
вибухівка» маємо певні результати. Так, за
період її проведення підрозділами охорони
державного кордону затримано 13 одиниць
зброї, з них газової – 3, холодної – 2, електрошокової – 8 та вилучено 115 одиниць боєприпасів.
n

ТРЕНІНГ

Знати де тайник
шукати
Персонал окремого відділу типу «С» Північного РУ
взяв участь у тренінгу з оглядової роботи, що
проводився на базі Житомирського колійного
ремонтно–механічного заводу.
Віктор ВИРВА

У ході практичних занять
офіцери штабу регіонального
управління наводили прикордонникам конкретні приклади
з оперативно-службової діяльності та нагадали про можливі
місця тайників, що, як правило, використовуються правопорушниками в пасажирських і
вантажних вагонах.

За словами керівника тренінгу заступника начальника штабу
– начальника відділу прикордонного контролю і реєстрації ПнРУ
полковника Андрія Вальчука захід надав можливість підвищити
фаховість в оглядовій роботі та
вивчити ймовірні хитрощі, які
використовують порушники під
час перетину державного кордону. Ці знання неодмінно стануть
їм у пригоді під час «точкової»
роботи в залізничних пунктах
пропуску.
Окрім того, під час тренінгу кожен прикордонник, використовуючи технічні засоби
прикордонного контролю, мав
можливість продемонструвати
свої особисті навики з виявлення навчальних схованок. За
підсумками занять старшина
Віталій Босик та старший сержант Світлана Бардась визнані
кращими фахівцями з оглядової
роботи у Північному РУ.
n
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n Вантажівка
коноплі

У пункті контролю
«Конотоп» у потязі
«Хмельницький–Москва»
прикордонники Сумського
загону та працівники митниці
виявили наркотичну речовину.
В ході спільного прикордонномитного огляду валізи, яка
була в купе, працівники
пункту пропуску звернули
увагу на дитячу іграшкову
вантажівку. В ній був пакунок
з 200 грамами речовини
рослинного походження,
попередньо марихуани.
Провідник, громадянин
України, пояснив, що нібито віз
цю валізу як передачу. Пакунок
з «травичкою» вилучили, а
24-річний провідник надає
пояснення щодо виявленої
речовини співробітникам
органів Внутрішніх справ.
Роман ТКАЧ

n Убивця на
паромі

За форс-мажором
У Луцькому прикордонному загоні відбувся
управлінський тренінг, темою якого стала робота
посадових осіб органу охорони кордону під час
виникнення кризових ситуацій у пункті пропуску
і на «зеленому» кордоні.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Практичні дії відпрацьовувалися на ділянці ВПС «Рівне». А у
режимі відеоселектору у тренінгу
взяли участь офіцери штабу загону, представники обласних і районних управлінь СБУ та МВС.
Під керівництвом начальника прикордонного загону
підполковника Олександра Білюка було практично відпрацьовано 3 навчальних питання:
дії посадових осіб при надходженні інформації про можливе
переміщення через державний
кордон засобів терору; вияв-

ленні в автомобілі вибухового
пристрою під час здійснення
прикордонного контролю; при
виявленні вибухової речовини
поза пунктом пропуску.
Крім цього, під час тренінгу було надано можливість
відпрацювати практичні навички і представникам вибухотехнічного відділу УМВС у
Волинській області, які за допомогою спеціального пристрою
знешкодили навчальну вибухівку.
По закінченні тренінгу
спільно з представниками взає
модіючих структур обговорено
його результати та внесено корективи в порядок дій залученого персоналу.
n

Охоронці рубежу
Сімферопольського загону
затримали особу, яка
підозрюється у вчиненні
вбивства пенсіонерки в
Одеській області.Орієнтування
на громадянина Азербайджану
надійшло «зеленим кашкетам»
від співробітників МВС.
За інформацією, чоловік
після вчинення злочину
намагатиметься залишити
територію України. Відразу
перевіривши базу даних
охоронці кордону встановили,
що даний громадянин ще
до отримання орієнтування
вже перетнув кордон України
в пункті пропуску «Крим»
на Керченській паромній
переправі. Відповідно до
спільних планів взаємодії
прикордонники негайно
поінформували своїх російських
колег, які по прибуттю порому
затримали злочинця. Невдовзі
підозрюваного у вбивстві було
направлено в зворотному
напрямку для проведення
подальших слідчих дій.
Сергій ГУЗЕНКО
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ПРОФЕСІЙНА ПЕРШІСТЬ

КОМПЕТЕНТНО
Начальник управління прикордонної служби АДПСУ
генерал-майор Валерій СУБОТІН:
– У рамках реалізації завдань з розвитку мобільних підрозділів у Державній прикордонній службі України ми вперше
в історії відомства провели змагання на кращу мобільну групу. Це надало нам можливість проаналізувати та визначити недоліки та ті позитивні моменти в готовності мобільних підрозділів для виконання ними завдань за призначенням.
Взагалі сьогодні цим підрозділам приділяється значна увага,
в першу чергу тому, що це – сили, призначені для швидкого реагування на зміни в обстановці і вони здатні виконати
такі завдання, які не під силу звичайному прикордонному наряду. Тому від їхнього рівня підготовки та психологічної готовності багато чого залежить. І прикладів цьому є чимало.

Місія здійсненна та
виключно «мобільна»
Учасники змагань мали справу з
контрольно-слідовою смугою, на якій було
5 доріжок слідів. Конкурсанти мали визначити напрямок руху, давність, розпізнати
хитрощі «правопорушників» тощо. Під час
вогневої підготовки було дуже цікаво спостерігати за їхніми стрільбами. Вимоги до
«мобільників» у цьому плані досить жорсткі, сильно відрізняються від вправ для інших прикордонників, а вони самі мають виключно «спецназівську» манеру триматися
зі зброєю та вести стрільбу. (Аби не вдаватися в подробиці, бажаючі можуть ознайоми-

Спершу групам необхідно було реалізувати завдання з пошуку та переслідування правопорушників державного кордону.
Тобто виявити ознаки цього порушення,
ідентифікувати їх, організувати переслідування тощо. Далі за допомогою компаса
визначити напрямок руху правопорушників та подолати приблизно трикілометрову відстань з проходженням контрольних
точок. Наступне завдання – затримання
правопорушників, які переховуються в
будинку. Цей «штурм» будинку, напевно,
найбільш видовищне дійство усіх змагань, адже до нього групи мали висуватися
приховано, а потім раптово проникнути
в приміщення, обеззброїти, затримати
та обшукати правопорушників, виявити
можливі схованки контрабанди, зброї або
наркотиків.
Чергова місія командного турніру полягала в затриманні групи правопорушників,

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Закінчення.
Початок на 1-й стор.
Взагалі честь брати участь у фінальних
змаганнях в Навчальному центрі ДПСУ
мали не кожні «мобільники». Її потрібно
було заслужити у ході I та II турів змагань
у регіональних управліннях. Отож в Оршанець поїхали їх кращі представники, а також найбільш підготовлені бійці 10-го Мобільного прикордонного загону.
І тут їх чекала дуже насичена програма,
яку розбили на два етапи: індивідуальну та
командну першість. Індивідуальна призначалася для перевірки рівня теоретичних
знань зі службової діяльності мобільних
підрозділів, а також практичних навиків
інспекторського складу щодо застосування
повноважень під час виконання завдань.
Водночас командна першість була покликана оцінити уміння персоналу діяти в
екстремальних умовах та здатності якісно
виконувати свої обов’язки у складі групи.
Однак все по порядку…
В індивідуальній першості кожному
учаснику необхідно було переконати суддів у
своїй теоретичній і практичній підкованості
й отримати в залікову карту якомога вищий
бал. Відтак вони складали комплексний тест
зі 180-ма питаннями з тактики прикордонної
служби, правової, вогневої й медичної підготовки, а також з особистої безпеки та застосування сили. Для проведення практичної
частини відповідно до основних предметів
навчання було облаштовано 3 навчальні
місця з уже згаданої тактики прикордонної
служби, вогневої підготовки й особистої безпеки та застосування сили.

тися із вправами 25Б та 36Б у «Курсі стрільб
з вогневої підготовки у Державній прикордонній службі України». – Авт.).
Водночас успішна здача нормативів з
особистої безпеки та застосування сили
вимагала від учасників хорошого фізичного гарту. Їм довелося бігати 3 кілометри,
підтягуватися та демонструвати прийоми
затримання й самозахисту. Враховуючи те,
що у склад мобільних підрозділів добирають далеко не кволих осіб, конкуренція на
навчальному місці «аж кипіла».
Проте більш запеклою та цікавою стала командна першість. До речі, автор цих
рядків неодноразово спостерігав за діями
мобільних підрозділів під час відряджень
на державний кордон. Отож хочеться відмітити, можливо, дещо з суб’єктивної сторони, їхнє очевидне професійне зростання
та злагодженість. Однак повернемося до
змагань...
Командна першість проводилася в 5 районах на тлі єдиної тактичної обстановки
і полягала у послідовному виконанні мобільними групами різнопланових завдань.
Групи були відповідно екіпіровані для проведення автономних пошукових дій озброєнням та спецзасобами. Старт кожної групи
здійснювався окремо за системою «гандикап» (змагання проводиться у кілька етапів
і кінцева перемога визначається сумарним
показником. – Авт.).

які намагаються на автомобілі перемістити
контрабандний вантаж через державний
рубіж. Отож «мобільникам» необхідно було
організувати засідку, зупинити транспортний засіб та затримати контрабандистів.
До речі, це завдання всі учасники виконали
досить вправно. Напевно, досвіду у них в
цьому плані чимало.
Далі – прикриття ділянки державного
кордону, приховане розташування мо-

більної групи та розгортання бівуаку (у
військовій справі — стоянка військ поза
межами населеного пункту для нічлігу
або відпочинку; похідний табір). Тобто,
групам необхідно було облаштувати табір з елементами забезпечення автономних дій і життєдіяльності, встановити
сигналізаційні прилади на загрозливих
ділянках, провести рекогносцировку місцевості, організувати патрулювання й
багато іншого. І це все робилося в нічну
пору доби.
А вже на завершальному етапі першості
командам довелося демонструвати й свої
навики надання першої медичної допомоги одному з військовослужбовців складу
групи, якого «поранено», а також транспортувати його до місця евакуації.
Підбиваючи підсумки цих динамічних
і видовищних змагань судді турніру розподілили місця наступним чином. Перемогу
здобула мобільна група Західного регіонального управління. З невеликою різницею в балах друге місце завоювала група
Південного РУ. Третє місце посіли «мобільники» Північного регіонального управління. 4, 5 та 6 місця розподілили між собою
команди 10-го Мобільного прикордонного
загону, Азово-Чорноморського та Східного
регіональних управлінь.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 45, 29 листопада 2013 року

5

ДО 90–РІЧЧЯ ЧЗПО

Це наша історія...
В Адміністрації Держприкордонслужби України
відбувся круглий стіл, присвячений історії та
героїчному шляху Червонопрапорного Західного
прикордонного округу. Це засідання по суті
розпочинає низку заходів, присвячених 90–річчю
ЧЗПО, яке ми відмічатимемо 25 лютого 2014 року.
Андрій КУЧЕРОВ

У заході взяли участь члени
Комітету організації ветеранів
Державної прикордонної служби України, Київської організації ветеранів-прикордонників,
представники ветеранських організацій з інших районів і персонал Адміністрації Держприкордонслужби України.
Відкрив засідання Голова
Комітету організації ветеранів
Держприкордонслужби України
генерал-лейтенант у відставці
Анатолій Макаров і запросив до
вступного слова директора Департаменту персоналу АДПСУ
генерал-полковника Михайла
Коваля.
Після офіційного відкриття заходу до мікрофона було запрошено генерал-лейтенанта у відставці
Володимира Стуса. Він розповів
про непростий шлях створення та
героїчне історичне минуле Червонопрапорного Західного прикордонного округу. А керував округом
Володимир Іванович у непрості
для країни часи – з 1985-го по
1990-й роки.
Про оперативну обстановку,
яка завжди була динамічною на

західному рубежі, розповів у своєму виступі полковник у відставці
Геннадій Хмиров. Він проходив
службу на цих ділянках 18 років,
починаючи з 1965-го, та пройшов
шлях від заступника коменданта з розвідки до офіцера розвідки
округу.
Виступ генерал-майора у відставці Олександра Романенка
був присвячений історії Мукачівського прикордонного загону та
організації служби на контрольнопропускних пунктах. Олександр
Іванович понад 20 років життя
віддав службі у ЧЗПО. Прибувши
1959 року у Сімферопольський
прикордонний загін та «пройшовши» Мукачівський прикордонний
загін, де обіймав посади начальника штабу та командира, 1986-го
Олександр Іванович стає заступником начальника військ Західного прикордонного округу.
Щодо організації бойової підготовки в окрузі до слова був запрошений полковник у відставці
Григорій Мінін. Він також поділився спогадами про участь «зелених кашкетів» у війні в Афганістані, крізь горнило якої свого часу
прийшов Григорій Михайлович.
17 років віддав службі у Західному прикордонному окрузі
полковник у відставці Григорій

Рибак. Розпочинав він начальником застави, а закінчив на посаді
оперативного чергового ЧЗПО.
Продовжив прикордонну династію і син Григорія Михайловича –
Олександр, який нині обіймає посаду заступника начальника штабу
з прикордонної служби – начальника відділу ЗхРУ.
Понад 4 роки проходив службу
на посадах заступника начальника застави та начальника застави
округу генерал-лейтенант у відставці Аркадій Яворський. І хоча
більшість присутніх знає Аркадія
Семеновича як колишнього начальника Південного регіонального управління, він з особливою
теплотою згадує часи, які він провів на одній із застав Західного
прикордонного округу.
Про надійний тил, без якого
неможлива жодна військова структура, розповів полковник у відставці Олександр Арбеков. Прослуживши на посаді заступника
начальника тила округу понад 10
років, Олександр Васильович має
великий досвід у питаннях розбудови інфраструктури кордону,

будівництва службових об’єктів,
забезпечення житлом прикордонників тощо.
Виступ капітана 1 рангу у відставці Анатолія Титова був присвячений
організації охорони
морської ділянки кордону у Західному прикордонному окрузі. А
сам Анатолій Миколайович проходив службу на посадах командира корабля, старшого офіцера
морвідділу та заступника начальника морвідділу округу.
Понад 15 років проходив службу у Західному прикордонному
окрузі полковник у відставці Михайло Овсянников, обіймаючи
посади в підрозділах військововетеринарної служби та служби собак. Михайло Іванович з великою
шаною та любов’ю розповів присутнім про найкращого друга прикордонника – службового собаку.
Своїми спогадами про службу
в підрозділах ЧЗПО поділився й
генерал-майор у відставці Борис
Трегубов. В окрузі, починаючи з
посади начальника радіолокаційної станції, він дійшов до старшого офіцера інженерно-технічного

відділу загону. Борису Дмитровичу було що розповісти присутнім,
адже інженерно-технічна складова
– основа успішної охорони кордону.
Виступила і вдова офіцераприкордонника Людмила Шатило. Саме дружини прикордонників завжди виносили на своїх
тендітних плечах важкий тягар побутових проблем сімей охоронців рубежу, які часто-густо були
пов’язані з регулярними переїздами. Але любов, теплі взаємини,
повага та впевненість у власних
силах допомагала прикордонним
родинам виходити переможцями у
нелегких ситуаціях.
У режимі відеоконференції
виступили також полковник у відставці Олексій Корольов, який
проходив службу в авіаційній
службі Західного прикордонного
округу, та підполковник Володимир Чамара.
Після завершення заходу,
учасники круглого столу виїхали
у Навчальний центр ДПСУ, де і
зустрілися з нинішнім поколінням
захисників кордонів Вітчизни. n

ПАМ’ЯТЬ НАЩАДКІВ

Традиції маленького
і гордого міста-героя
Керч гордо стоїть в одному ряду з такими містами, як Київ, Одеса
та Севастополь. Усе це – міста–герої України. І Керч серед них
найменше, але як кажуть в кавказьких тостах, «маленьке, однак
вельми горде». У місті пам’ятають славетну історію та людей, які
проливали тут свою кров, боронячи рідну землю від загарбників.
Завжди залучаються до пам’ятних, патріотичних заходів і
прикордонники, дислокованого тут загону Морської охорони.

лишаються осторонь пам’ятних подій і
моряки-прикордонники Керченського загону Морської охорони. Так, за ініціативою
міської влади та працівників Керченського
історико-культурного заповідника разом з
громадськими організаціями міста, пошуковими та реконструкторськими клубами
Керчі персонал загону брав активну участь
у військово-патріотичному вихованні молоді та допомозі ветеранам у різноманітних заходах, зокрема: вшануванні подій
Керченсько-Єльтигенської десантної операції, сорокаріччя присвоєння Керчі звання міста-героя, Дня Перемоги тощо.

Сергій ШАМШУРА

Бої за Керч у травні 1942-го були найкривавішими за всю історію Кримського
фронту. Відважно та самовіддано билися за
місто і охоронці рубежів. Майже весь особовий склад 95-го прикордонного полка
загинув, прикриваючи відступ військ Кримського фронту на Таманський півострів.
Моряки-прикордонники теж проявили
неабиякий героїзм при звільненні Керчі.
Особливо відмітилася бригада бронекатерів під керівництвом капітана 3 рангу Павла
Державіна. За вміле керівництво підлеглими в Керченсько-Єльтигенській десантній
операції, особисту мужність та військову
майстерність капітану 3 рангу Державіну
було присвоєно звання Героя СРСР.
Свій рахунок ворогу виставили і моряки
дивізіону катерів Одеського прикордонного
загону під керівництвом Григорія Гнатенка.
Під ураганним вогнем противника вони висадили біля селища Єльтиген десант морпіхів, чим сприяли успіху всієї КерченськоЄльтигенської десантної операції. За успішне

форсування Керченської протоки, особисту
мужність та відвагу командиру дивізіону сторожових катерів Григорію Гнатенку присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Нинішній рік у Керчі проходить під
знаком 70-річчя з дня визволення міста від гітлерівських загарбників. Не за-

Разом з керівництвом окремого батальйону Берегової охорони ВійськовоМорських Сил України в Керчі відкрито
школу юнг. До неї прийнято 14 дітей-сиріт
спеціалізованої школи-інтернату.
У тісній взаємодії з ветеранськими організаціями було організовано автопробіг

до Дня прикордонника, який пройшов
місцями бойової слави 95-го прикордонного полку особливого призначення.
В Аджимушкаї встановлено пам’ятник
полку, до якого учасники автопробігу
прибули як до символу прикордонної
мужності.
Традиційно
щороку
морякиприкордонники загону беруть участь у
покладанні вінків у море, віддаючи шану
загиблим у роки Великої Вітчизняної
війни. Цей рік не став виключенням – напередодні Дня Перемоги офіцери загону
разом з ветеранами Великої Вітчизняної
війни черговий раз вийшли у море.
Героїчна сторінка літопису визволення Керчі від фашистських загарбників
– Керченсько-Єльтигенська десантна
операція. Задля вшанування тих подій у
селищі Героївському, на місці висадки легендарного десанту пройшла реконструкція бою Червоної Армії та армії вермахту.
Всього у реконструкції взяли участь більше ста людей, серед яких 28 керчан, в тому
числі й громадська організація «Страж
кордону», прикордонники Керченського загону Морської охорони, а також реконструктори з Євпаторії, Севастополя,
Старого Криму, Ніжньогірська, Києва та
Москви.
Під час цих заходів відбулася передача родинам віднайдених пошуковцями
останків учасників десанту. Духовенство
провело похоронний обряд над останками бійців, яким моряки-прикордонники
віддали військові почесті: салют та спуск
на воду вінка з катера Керченського загону Морської охорони. Також на місті
боїв було закладено каплицю Святого Федора Ушакова для вшанування
пам’яті воїнів-десантників, які загинули
в боях за Керч.
n
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Дорога до Божої милості
У Центральному Будинку офіцерів Збройних Сил України за сприяння
Департаменту Патріаршої Курії Української Греко–Католицької Церкви у
справах душпастирства силових структур України відкрилася фотовиставка
«Служимо миру разом».
Світлана ДЕЙЧУК

Починаючи з 2006 року
Українська
Греко-Католицька
Церква переймається духовнопатріотичним впливом християнського
віровчення
на
морально-психологічний стан і
поведінку військовослужбовців
та правоохоронців.
Однією з форм душпастирської опіки є організація паломництва до святих місць, під час
яких люди в погонах поринають
у глибину свого духовного життя
через покуту, піст і молитву.
Протягом нинішнього року
Патріаршим паломницьким центром УКГЦ було організовано 4
паломництва: у Люрд (Франція)
– у травні, до Ченстохова (Польща) та на Святу землю – у серпні
та у вересні до Зарваниці (Тернопільська обл.).
Саме цим прощам присвячена фотовиставка. Світлини зробили начальник групи зв`язків з
громадськістю та ЗМІ Західного
територіального командування
Внутрішніх військ МВС України підполковник Вадим Голуб і
старший офіцер відділу роботи з
громадськими, релігійними організаціями та шефських зв`язків
Департаменту соціальної й гуманітарної політики Міністерства
оборони України полковник
Руслан Коханчук. Протягом чотирьох років ці талановиті автори

готували фото, на яких фіксували
емоційний стан і духовні переживання людей. Більша частина
проекту висвітлює участь війсь
ковослужбовців у всеукраїнських
прощах до Зарваниці.
Відкрив мистецький захід заступник керівника Департаменту
Патріаршої курії УГКЦ у справах
душпастирства силових структур
України, керівник Патріаршого паломницького центру отець
Любомир Яворський.
– Головна мета виставки
– показати, що відбувається з
людиною, яка йде до Бога, відобразити те, як вірить військовослужбовець. Автори проекту
через об’єктив фотоапарата, але
передусім через власну душу,
передали тонко і влучно моменти спілкування різних людей із
Господом. Виставка має завдання
мандрувати. Важливо, щоб вона
стала паломницькою, аби люди у
військових частинах споглядали
атмосферу і дійство, яке відбувається, – сказав отець Любомир.
– Військове паломництво до
Зарваниці – унікальне за своїм змістом, адже воно об’єднує
представників різних силових
структур, це, передусім, прояв
сили та єдності духу військових.
Вперше фотовиставка була представлена прочанам до Зарваниці
ще у вересні цього року під час V
Всеукраїнського військового паломництва,– розповідає один із
авторів фотовиставки підполковник Вадим Голуб.

– Ми намагалися через свої
роботи відкрити людям красу
служіння миру, показати, як
військова людина зустрічається з Творцем. З-поміж великої
кількості фото ми вибрали ті,
на яких найточніше відтворено
психологію людини, – зазначив автор світлин Руслан Коханчук.
Хресний хід, молитва, покаяння... Можливо, саме в ці
моменти свого життя людина
наблизилась до Всевишнього.
Господь дає кожному відповідь,
яка полягає в тому, щоб бути з
Ним, стати Його учнями: тоді
ніхто й ніщо не зможе забрати
те духовне багатство культури
людини й літургійного християнського життя, яке ви маєте.
n

1 ГРУДНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

Чума ХХІ століття
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі 34 млн.
осіб є носіями вірусу імунодефіциту людини. ООН наголошує
на тому, що епідемія ВІЛ–інфекції в Україні залишається
найсерйознішою на європейському континенті.

Олег КОВАЛЬ

Що ж це за хвороба? СНІД (синдром
набутого імунодефіциту) – інфекційне
захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), з ураженням

імунної системи та зниженням протидії
організму. Уперше зафіксований у США
1983 року.
За даними Державної служби з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань, станом на серпень 2013 року кількість хворих
та інфікованих в Україні сягає понад 375

тисяч осіб. Щодня в нашій країні реєструється в середньому 50 нових випадків. Ризик померти від СНІДу досить високий.
Статистика підтверджує, що стан здоров’я
персоналу Державної прикордонної служби України, загалом, є відображенням
загальних статистичних показників захворюваності населення. Особливо небезпечним є те, що 80% інфікованих становлять чоловіки та жінки віком 20-40 років,
тобто особи репродуктивного віку. Жінки
більш чутливі до інфекції внаслідок біологічної та соціальної уразливості.
Вірус, потрапивши в організм, безперервно
розмножується.
Проблема
встановлення діагнозу з метою ранньої
діагностики та призначення адекватної
схеми підтримуючої антиретровірусної
терапії – це проблема добровільного та
обов’язкового тестування на вірус імунодефіциту людини. Відповідно до прий
нятих законодавчих актів тестування на
ВІЛ має бути конфіденційним, мати медичний супровід та провадитися тільки
за інформованої згоди, тобто добровільно
й на основі повного надання інформації
про тестування. Проведення тестування
має здійснюватися анонімно. Згідно із законодавством України людина має право
на конфіденційність в питанні власного
здоров’я, факту звернення за медичною
допомогою, у тому числі діагностування
захворювання, а також на нерозголошення отриманих даних.
Практично в усіх країнах світу
обов’язковому тестуванню на ВІЛ підлягають військовослужбовці. Згідно з результатами міжнародного дослідження
100% військовослужбовців, в тій чи іншій

формі проходять тестування на ВІЛ – перед призовом; перед розгортанням військового підрозділу за кордоном; перед
звільненням у запас; періодично; перед
новим призначенням. Тобто діють державні програми обов’язкового тестування
на соціально-небезпечні інфекції і людина відчуває себе соціально захищеною.
Реалії сьогодення підштовхують нас до
думки про те, що ВІЛ – це не вирок. Але
неможливо бути ізольованим від суспільства, тому від вибору кожного залежить
майбутнє нас і наших дітей.
Належна увага профілактиці СНІДу
приділяється і в прикордонному відомстві
України. Зокрема, наказом Адміністрації Держприкордонслужби затверджено
План заходів забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Державній прикордонній службі України на 2009–2013
роки. Серед основних заходів у цьому
контексті є передусім пропаганда здорового способу життя та інформування
персоналу про хворобу й основи безпечної
статевої поведінки. Так, у Національній
академії ДПСУ, навчальних центрах систематично проводяться лекції для слухачів
і курсантів відповідної тематики.
Останніми
роками
вдосконалено
механізм профілактики ВІЛ-інфекції/
СНІДу серед осіб, які приймаються в
ДПСУ на військову службу за контрактом,
систему добровільного консультування і
тестування з метою діагностики хвороби
на початкових стадіях.
Вживаються усі необхідні заходи для
недопущення занесення ВІЛ-інфекції медичному персоналу та пацієнтам відомчих
лікувальних закладів.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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На кордонах закордону
Ризик, адреналін, кмітливість – те, що притаманно практично кожному контрабандисту.
Хоча за цими гучними словами ховається всього–на–всього банальна жага наживи. Саме
матеріальна вигода штовхає людей на дуже дивні вчинки – фарширування гарбузів
наркотиками, виготовлення героїнової шкарлупи для справжнього волоського горіха,
створення іграшок зі шкідливих для людини матеріалів тощо. Детальніше про ці та багато
інших дивакуватих випадків розповідаємо у сьогоднішньому номері.

США

Недитячі іграшки

РОСІЯ

Йому б у майстер-шефи…
Буквально декілька днів тому «нагорода знайшла свого героя». Щоправда, «нагородою» в нашому випадку виявився обвинувачувальний
вирок, а «героєм» – надзвичайно вигадливий контрабандист. Так, Московський суд за 1 рік після здійснення
правопорушення визначився із покаранням – 17 років позбавлення волі
у колонії суворого режиму. А «поталанило» так 25-річному чоловіку, котрий взимку минулого року на літаку
із Таджикистану приземлився в Росії.
Під час огляду російські правоохо-

ронці виявили у нього 3,1 кг героїну.
Найцікавіше в даній історії – спосіб
перевезення. Чоловік, як з’ясувалося,
не лише кмітливий, але й працьовитий. Він не полінувався із героїну

власноруч виготовити шкарлупу волоських горіхів, всередині яких знаходилися справжні ядра цього плоду.
Правоохоронці та суд, звичайно, оцінили непересічні здібності 25-річного
таджика, проте на суворість вироку це
ніяк не вплинуло. І ось за рік маємо
результат – чоловіка визнано винним
за статтями «Приготування до незаконного збуту наркотичних засобів в особливо великому розмірі» та
«Контрабанда наркотичних засобів
в особливо великому розмірі». Як на
мене, застосуй він свої навики у якомусь із московських ресторанів, то
був би сьогодні не лише вільною, але
й багатою людиною.
n

ТАЙВАНЬ

Героїн у шоколаді
І знову варіація з теми
«Цікавий спосіб контра
банди героїну». Цього разу
місцем дії виступив міжнародний аеропорт «Тайпей»,
що у Тайвані. Саме тут правоохоронці вилучили 229 кг
героїну. От тільки важливо
одне – перевезти його непомітно в літаку вдалося без
проблем, а ось коли за «товаром» приїхав одержувач, у
стражів закону виникли певні сумніви. І, як ми вже знаємо, на те були причини. В
результаті отримувача “горепакунка” арештували.
На літаку, який прибув із
найбільшого в’єтнамського

міста Хошиміну, був не
просто героїн. Це було б
занадто банально. Тому
«винахідники»
покрили
наркоречовину цілком їстівним шоколадом, і в цілому це виглядало доволі
правдоподібно. Щоправда,
чудо-шоколад чомусь розфасували в упаковки з-під
аудіоапаратури.
Як зазначають місцеві
ЗМІ, на «чорному» ринку
вартість конфіскованої партії героїну складає близько
237 мільйонів доларів. Повідомляється також, що за
останні 20 років тайванські
прикордонники ще не за-

ПІВДЕННА КОРЕЯ

роїну в Тайвані карається
стратою. Тому навіть уявити важко, які обставини
змусили чоловіка так ризикувати.
n

«Тріумфальне»
затримання

КАНАДА

Пігулки з людини

Східна медицина віддавна вирізнялася своїми «нетрадиційними»
методами
лікування, які для країн Заходу здаються, як мінімум,
неприйнятними. До цієї
категорії можна віднести пігулки, що виготовляються з
людських ембріонів. Так, з
початку року прикордонники Південної Кореї виявили
25 спроб ввезти таблетки,
в яких міститься клітковина людських ембріонів. За
даними Митного управління Сеула, загальна вартість

тримували більшої партії
героїну.
Якщо хтось не знає, то
нагадаємо, що контрабанда та розповсюдження ге-

Днями американська прикордонно-митна служба та представники Комісії з безпеки споживчих товарів провели масштабну операцію з вилучення понад 200 тисяч дитячих ляльок, які завезли в країну
із Китаю. Затримання проводилося в різних портах
Чикаго, Лос-Анджелеса, Далласа, Норфолка, Мемфіса, Ньюарка, Портленда та Савана.
У чому ж причина антилялькового рейду американських правоохоронців? Справа в тім, що експерти Комісії з безпеки споживчих товарів встановили, що китайські іграшки містять фталати – солі
та ефіри фталевої кислоти, забороненої законодавством Сполучених Штатів. Нагадаємо, що ці речовини особливо небезпечні для дітей і вагітних жінок,
оскільки містять мутагенні та токсичні для потомства елементи.
Як повідомляють правоохоронці, загальна вартість конфіскованого товару перевищила 500 тисяч
доларів США. Бажання заробити – це, звичайно,
рушійна сила бізнесу і тут, як кажуть, ціль виправдовує засоби, проте ризикувати життям дітей – якось
занадто.
n

конфіскованих пігулок оцінюється в 317 мільйонів доларів.
У Південній Кореї ці капсули, що надходять із Китаю,
прозвали «пігулками з людського м’яса». Представники
певних прошарків суспільства вже не одне століття
свято вірять, що такі «медикаменти» відновлюють життєві сили і підвищують опір
організму багатьом захворюванням. Влада ж заявляє, що
ці «ліки» зазвичай сильно заражені бактеріями.
n

Хеллоуін, гарбузи,
наркотики
Святкування Хеллоуіна з кожним роком набуває все
більшої популярності та в різних країнах світу відзначається із розмахом. Ну, а контрабандисти, як-то кажуть, теж
люди, тому порушували закон, але не порушили традицій.
Так, саме на Хеллоуін прикордонники Канади затримали
в аеропорту Монреаля жінку, котра намагалася провезти
в країну кокаїн, а спосіб вибрала тематичний – наркотик
вона приховала в гарбузах (невід’ємний атрибут цього
свята). Мова йде про три плоди гарбуза, «нафаршировані»
двома кілограмами кокаїну.
– Гарбузи здалися нам неприродно важкими, тому ми вирішили просвітити їх на рентгенапараті. Всередині було виявлено пакети з наркотиком, – повідомляють прикордонники.
Любительку відзначити Хеллоуін передали в руки поліції. Про її національну приналежність не повідомляється. n

Час поговорити і про більш приємні затримання.
Саме таким виявилося вилучення американськими
правоохоронцями мотоцикла, котрий от-от мали
відправити до Японії.
Ідентифікаційний номер транспортного засобу
викликав певні підозри у правоохоронців і ті вирішили перепровірити його в своїй базі. А результат
був неочікуваним – виявилося, що мотоцикл уже 46
років вважається викраденим.
Можна собі лише уявити подив семидесятилітнього жителя містечка Омаха, котрий 46 років
тому був власником мотоцикла Triumph Tiger T 100,
а після його викрадення вже давно втратив будьяку надію зустрітися зі своїм «залізним конем». За
словами пенсіонера, на момент покупки цей транспортний засіб коштував 300 доларів. А ось на сьогодні, за даними митниці, подібний байк оцінюється мінімум у 9 000 доларів, причому співробітники
відзначають, що знаходиться він у доволі непоганому стані.
Як бачимо, іноді затримання на кордоні бувають не
лише несподіванкою, але й приємним сюрпризом. n
Шпальту підготувала Валентина ЛАЗАРЧУК
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09:00 «ШОПО-КОП»

11:15 «ВИСОЦЬКИЙ. ДЯКУЮ, ЩО ЖИВИЙ»

23:50 «У КРАЮ КРОВІ ТА МЕДУ»

01:30 «ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

1+1

ІНТЕР

Охоронець повинен протистояти
злочинцям, які захоплюють торговий центр, де він чергує. Проте
біда в тому, що він дуже добрий і
в звичайному житті мухи не
скривдить... Як виплутатися зі
складного становища?

Дія фільму розгортається 1979
року, коли на одному з концертів
Володимиру Висоцькому стає
погано з серцем. Актор переживає клінічну смерть, проте
зусиллями друзів та лікарів залишається живим.

Балкани. 90-ті роки ХХ сторіччя.
Вони зустрілися і покохали один
одного. А потім почалася війна.
Доля занесла дівчину в табір для
військовополонених, де вони
знову зустрілися. Однак тепер
— як вороги.

Фільм простежує історію зародження і становлення італійської мафії в США на прикладі родини дона Корлеоне і
яскраво демонструє поведінку
гангстерських кланів, зайнятих
розподілом сфер впливу.

ПЕРШИЙ
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.55 Полiттеатр
10.15 Без цензури
10.40 Дитячий фестиваль
«Ангел»

11.30 Всеукраїнський

конкурс-фестиваль
«Зорянi мости»
12.00, 17.40, 21.30 Дiловий
свiт
12.10 Шеф-кухар країни
13.00 Хто в домi хазяїн?
13.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
13.45 Свiтло
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку

15.00, 18.20, 01.20, 03.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Життя на рiвних
15.55 Т/с «Фронт без
флангiв»
17.15, 01.40 Про головне
17.35 Свiт спорту
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50 Сiльрада
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Знак питання
21.50 Концерт до 25-рiччя
дуету «Свiтязь»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх з доставкою
додому

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Лiсове

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.35
14.35
15.40
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.30
01.30
04.40

озеро»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Птах
у клiтцi»
Новини
Т/с «Птах
у клiтцi»
Судовi справи
Сiмейний
суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Майор
полiцiї»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Х/ф «Хрещений
батько» Y
Стосується
кожного

1+1
06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок з

07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.15

15.40

16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.35
23.50

02.05
04.30
04.55

ICTV
05.05 Служба розшуку
дiтей

«1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з
«1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Х/ф «Висоцький.
Дякую, що
живий»
Росiйськi
сiмейнi
драми
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Шерлок
Холмс»
Грошi
ТСН
Х/ф «У краю
кровi та
меду» Y
Т/с «Сусiди»
ТСН. Особливе
Грошi

05.15 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.25 Економiчний
06.30
06.50
07.25
07.35
08.45
09.15
11.35
12.45
13.00
16.20
18.45
19.25
20.10
22.20
23.30
01.35

03.10
03.20

iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Пiд зливою
куль»
Факти. День
Т/с «Пiд зливою
куль»
Х/ф «Бригада.
Спадкоємець»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лютий»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода
слова
Х/ф «Тобi
вiдоме моє
iм'я» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
05.15 Чужi помилки
06.00 Усе буде добре!
07.45 Неймовiрна правда

НОВИЙ
05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.15 М/с

про зiрок
09.05 Таємницi «Хфактора». Без права
на слабкiсть
10.05 Х/ф «Сонцеворот» W

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 13.35 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Шопо-коп»
10.50 Т/с «Воронiни»
13.10 Kids'Time
14.20 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна
команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.00 Х/ф «Бумер» Y
01.20 Репортер
01.30 Т/с «Щоденники
вампiра»
02.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
03.00 Служба розшуку дiтей
03.05 Зона ночi
03.10 Загублений рай
04.00 Зона ночi
04.05 Десята муза в Українi
04.30 Зона ночi
04.35 Життя в обiймах
квiтiв
04.50 Марiя i Марфа

Михайло з дружиною Оленою і
донькою Дашею
переїхав до Москви. Він влаштовується працювати гувернером
у хлопчика Матвія, а в нічну зміну – охоронцем у
кав`ярню, де випадково знайомитися з оперною співачкою.
Тут і почалося
його подвійне
життя...

12.40 Битва екстрасенсiв.
14.55
15.55
18.00
18.20
20.10
22.00
22.25
00.10
01.25
03.05

Чоловiки проти жiнок
Звана вечеря-2
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Один за всiх
Х/ф «Полiцейськi та
злодiї» W
Нiчний ефiр

НТН
05.00 Х/ф «Добрi та поганi»
06.25 Х/ф «Потерпiлi
претензiй не мають»

08.00 Агенти впливу
09.00, 04.30 Правда життя
09.40 Легенди шансону
10.45 Т/с «Далекобiйники.

УКРАЇНА
07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «П'ятницький.
Розділ третій»

11.00 Х/ф «Кохання iз
пробiрки» W

Десять рокiв потому»
14.50 Т/с «Пандора»

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

19.00, 21.40, 02.40, 05.25

16.00, 04.10 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова

19.30
22.00
23.00
00.00
01.00
03.10

Свiдок
Т/с «У зонi ризику»
Т/с «Згадати
майбутнє»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-2»
Речовий доказ

ТЕТ
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня. Нова колекцiя
16.00 Т/с «Брати»
17.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
22.10 Вiталька
23.10 Дурнів+1
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

«Слiд»

iсторiя»

19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Балабол»
22.00, 03.40 Подiї дня
23.20 Х/ф «Апокалiпсис» Y
02.05 Х/ф «Тремтiння
Землi-4. Легенда
починається» Y

ФУТБОЛ 1
07.20 Д/с «Back in the
USSR»
08.00 Чемпiонат України.
«Зоря» – «Днiпро»
10.15, 15.30 Великий
футбол
12.00 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Металiст»
14.00 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
17.00, 20.00 Футбол Live
17.55 Live. Чемпiонат
України.
«Севастополь» –
«Динамо»
20.30, 02.00 Європейський
weekend
21.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Лацiо» – «Наполi»
00.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
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11:45 «АЛІСА НАЗАВЖДИ»

23:00 «БУМЕР-2»

23:25 «ПРЯМИЙ КОНТАКТ»

01:20 «ПАРАГРАФ 78»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

Сучасна міська мелодрама,
головні герої якої через певні
обставини потрапляють у
складну життєву ситуацію,
вихід з якої виявиться для всіх
переломним моментом у житті...

Кіт виходить на волю раніше, ніж
очікував, і знову стає причиною
загибелі людини. Він сподівається вибудувати життя наново. Однак доля зводить його з 17-річною
Дашею, готовою повторити ті ж
помилки, які зробив колись Кіт...

Майк Ріггінс відбуває термін у
балканській в'язниці. Одного
разу йому надходить пропозиція
від аташе з американського посольства: визволити з полону
дівчину впливового бізнесмена
і отримати за це свободу...

У недалекому майбутньому
команда спеціального призначення отримує нове важливе
завдання, яке стає для спецназівців єдиною можливістю знову
побачити колишніх соратників за
небезпечними місіями.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

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

05.25
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.40, 15.30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.25 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 17.35, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Знак питання
13.20 Рояль у кущах
13.50 Х/ф «Майор Вихор».
1 с.

15.00, 18.20, 01.20, 03.00

Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор
16.15 Т/с «Фронт без
флангiв»
17.50 Останні
попередження
18.40 Фiнансова
перспектива
18.55 Футбол. ЧУ. Прем'єрлiга. «Чорноморець»
(Одеса) – «Шахтар»
(Донецьк)
21.40 Вечiр пам'ятi
Н. Яремчука
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх з доставкою
додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

11.10
12.00
12.20
13.25
15.10
16.10

17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.30
01.25
04.40

Т/с «Кулiнар-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Майор
полiцiї»
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 «Майор
полiцiї»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Х/ф «Хрещений
батько-2»
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
09.40
11.35
13.35
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.45
00.00
01.45
02.30

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Шерлок
Холмс»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Росiйськi сiмейнi
драми
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Шерлок
Холмс»
Мiняю жiнку-8
ТСН
Х/ф «Хлопчики з
календаря»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Сусiди»

04.55
05.20
06.20
06.30
06.35
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
10.15
10.25
12.45
13.00
13.05
14.35
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.20
03.35
04.25

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Надзвичайнi
новини
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 «Лютий»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Прямий
контакт» Y
Х/ф «Параграф
78» Y
Весела
подорож
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.20 Чужi помилки
06.05 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда

05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.25 М/с

про зiрок
09.40 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе» W

«Черепашки-нiндзя»
06.35, 13.45 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»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.00 Х/ф «Бумер-2» Y
01.20 Репортер
01.30 Т/с «Щоденники
вампiра»
02.10 Т/с «Плiткарка»
02.55 Зона ночi
03.00 Леопольд, або Втеча
вiд свободи
03.30 Червона Земля (Terra
Vermelha)
04.00 Зона ночi
04.05 Зима надiї
04.25 Зона ночi
04.30 Ах, не говорiть менi
про кохання

Міла незаміжня й
сама виховує сина. Влаштувавшись на роботу в
редакцію модного журналу, вона
їде брати інтерв’ю у відомого бізнесмена
Воліна. Яке ж було її здивування,
коли вона впізнала в ньому батька
своєї дитини!

11.45 Х/ф «Алiса
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.25
23.25
01.15
02.45

назавжди» W
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря-2
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
«Вікна»-новини
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «На пiдмостках
сцени» W
Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

05.55 Х/ф «Танго над
прiрвою»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.35, 04.05 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.55, 19.30 Т/с «У зонi

06.00 Т/с «Адвокат»
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, 22.30
Т/с «Слiд»

ризику»
14.45, 17.00 Т/с
«Павутиння-6»
22.00 Т/с «Згадати
майбутнє»
23.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
01.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-2»
03.05 Речовий доказ
04.35 Правда життя
ТЕТ

10.00, 20.00 Т/с «Балабол»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова

07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз

07.40 Найсмiшнiшi

iсторiя»

19.20, 04.45 Говорить
Україна

22.00, 04.15 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-6»
02.05 Х/ф «Апокалiпсис» Y
ФУТБОЛ 1
футбольнi моменти

08.00 Чемпiонат України.

«Севастополь» –
«Динамо»
12.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
12.50 Великий футбол
14.30, 04.20 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
майбутнього
13.55 Богиня. Нова колекцiя 17.40 Топ-матч
18.00, 21.00 Футбол Live
16.00 Т/с «Брати»
18.55 Live. Чемпiонат
17.00, 20.00 Т/с «Двоє
України.
батьків та двоє синів»
«Чорноморець» –
18.00 ТЕТки i шмотки
«Шахтар»
21.25 Live. Кубок Нiмеччини.
19.00 Моду народу
«Шальке» –
22.10 Вiталька
«Хоффенхайм»
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
України.
01.25 Т/с «Закрита школа» 23.55 Чемпiонат
«Чорноморець» –
02.15 Т/с «Кремлiвськi
«Шахтар»
курсанти»
02.15 Чемпiонат Iталiї.
03.05 З ночi до ранку
«Лацiо» – «Наполi»
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05:00 «ЧОЛОВІЧИЙ ХАРАКТЕР-2»

23:00 «АНТИБУМЕР»

01:25 «ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО-3»

01:30 «МІЧМАН ПАНІН»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

СТБ

Більшу частину свого життя героїня-слідчий займалася викриттям злочинців. Проте
одного разу зустріч з одним із
них стає для неї фатальною:
вперше в житті вона по-справжньому закохується...

Відомий бойовик «Бумер» у «Гоблінському» перекладі. По Росії
мчить чорний бумер із двигуном
від «Запорожця». А в ньому —
четверо друзів, люті фанати
футболу, які мріють потрапити до
Португалії на Євро-2004!

Майклу Корлеоне вдалося перевести інтереси «сім'ї» із злочинного світу в сферу легального бізнесу. Якісь злі сили, що діють у його
імперії, змушують Майкла згадати
про дідівські методи «розмови» із
конкурентами.

Ховаючись під маскою вірного
царського офіцера, мічман Панін
брав участь у звільненні політв'язнів із Кронштадтської
фортеці, а через деякий час взяв
їх на борт корабля, який вирушає
до берегів Франції.

ПЕРШИЙ
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї

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

09.25, 20.55 Офiцiйна

хронiка
09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.00 Пряме включення з
Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.15 Т/с «Монте Крiсто»
11.15 Не вiр худому кухарю
11.40 Книга.ua
12.10, 18.40, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Дорослi iгри
13.25 Контрольна робота
13.45 Х/ф «Майор Вихор».
2 с.

15.00, 18.20, 01.20, 03.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Крок до зiрок
16.25 Т/с «Фронт за лiнiєю
фронту»
17.45 Свiт спорту
17.55, 01.40 Про головне
18.55 Фiнансова
перспектива
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Вечiр пам'ятi
Н. Яремчука
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх з доставкою
додому

ІНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар-2»
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 «Майор
полiцiї»

11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство
13.25
15.10
16.10
17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.30
01.25
04.05
04.40

вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Майор
полiцiї»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Х/ф «Хрещений
батько-3» Y
Подробицi
Стосується
кожного

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.35

11.35
13.35
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.35
23.50
00.15
01.55
03.25
04.50

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Шерлок Холмс»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Росiйськi сiмейнi
драми
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Шерлок Холмс»
Українськi сенсацiї
ТСН
Тачки-2
Х/ф «Мiшень» Y
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Х/ф «Мiшень» Y
Українськi сенсацiї

ICTV
04.55 Служба розшуку

05.00
05.25
06.30
06.35
06.40
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.15
10.25
12.45
13.00
13.15
14.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.15
02.10
03.45
04.35

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Несекретнi
матерiали
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 «Лютий»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Ув'язнений» Y
Стоп-10
Х/ф «Цiна
успiху» Y
Весела
подорож
Про-Ziкаве.ua

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

06.30 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда
09.50
10.50
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
01.30
02.55

про зiрок
Зiркове життя
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря-2
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Х/ф «Мiчман
Панiн» W
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06.35, 13.45 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.25 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна
команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.00 Х/ф «Антибумер» Y
00.40 Репортер
00.50 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.35 Т/с «Плiткарка»
02.20 Служба розшуку дiтей
02.25 Зона ночi
02.30 Українцi. Надiя
03.25 Зона ночi
03.30 Українцi. Надiя
04.20 Зона ночi
04.25 Легендарне парi
04.35 Асканiя-Нова. Про що
курличуть журавлi

НТН
05.00 Х/ф «Чоловiчий
характер, або Танго
над прiрвою-2»
06.40 Х/ф «Година «Зеро»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.35, 03.50 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.55, 19.30 Т/с «У зонi
ризику»

14.45, 17.00 Т/с

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Адвокат»
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, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Балабол»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

«Павутиння-6»

19.20, 04.45 Говорить

22.00 Т/с «Згадати

Україна

майбутнє»

23.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
01.00 Т/с «NCIS. Лос-

22.00, 04.15 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-6»
02.05 Т/с «Бiгти»
05.25 Срiбний апельсин

ТЕТ
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня. Нова колекцiя
16.00 Т/с «Брати»
17.00, 20.00 Т/с «Двоє
батьків та двоє синів»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.05 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
06.50, 04.20 Огляд матчiв.
Лiга Європи УЄФА
08.00, 15.55 Чемпiонат
України.
«Чорноморець» –
«Шахтар»
10.30 Чемпiонат України.
«Севастополь» –
«Динамо»
12.40 Європейський
weekend
14.10 Futbol Mundial
14.45 Топ-матч
17.55 Чемпiонат Iталiї.
«Лацiо» – «Наполi»
19.55 Live. Кубок
Нiмеччини.
«Вольфсбург» –
«Iнгольштадт»
21.55 Live. Чемпiонат Англiї.
«Вест Бромвiч» –
«Ман Сiтi»
00.00 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Евертон»

Анджелес-2»

ЧЕТВЕР, 5 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

09:55 «КОСТЯНІКА. ЧАС ЛІТА»

13:40 «МАЙОР ВИХОР»

23:00 «НА ГРІ»

23:25 «ПРИТУЛОК»

СТБ

ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Літо 1995 року. Підмосковне
селище. Тут кипить дачне життя.
Старшокласники, сп'янілі від
свободи на канікулах, поводяться відповідно до свого віку. У цій
атмосфері й народжується почуття між Нікою і Костею...

Друга світова війна наближається до кінця. Гітлерівське командування має намір знищити
якомога більше культурних
пам'яток у Східній Європі. У 1944
році в Краків засилається група
радянських розвідників ...

Після приголомшливої перемоги
на турнірі з кіберспорту команді
геймерів вручають диски з тільки-но розробленою грою. Запустивши її, кожен з них потрапляє під вплив, який перетворює
їхні ігрові здібності на реальні.

Молода пара Девід і Емма Неш
переїжджають у новий будинок.
Однак радість від новосілля триває недовго і незабаром змінюється жахом. Пара знаходить в
одній зі стін будинку схованку з
наркотиками.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

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

05.25
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Пiдсумки дня

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.40, 15.25 Т/с «Таємниця
старого мосту»

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

12.10, 18.45, 21.30 Дiловий
свiт

12.25 Д/ф «Голоси часiв.
Микола Амосов»

12.55, 03.15 Секрети успiху
13.40 Х/ф «Майор Вихор».
3 с.

15.00, 18.20, 01.20, 03.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.10 Українська пiсня
16.50 Т/с «Фронт за лiнiєю
фронту»
19.00 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.40 Фестиваль пiснi в
Коблево
21.40 Надвечiр'я
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх з доставкою
додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
04.00 Школа юного
суперагента

11.05
12.00
12.20
13.25
15.10
16.10
17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.30
01.25
03.00
03.30
04.40

Т/с «Кулiнар-2»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Майор
полiцiї»
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 «Майор
полiцiї»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Х/ф «Мiсто
примар»
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
09.40
11.35
13.35
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.35
23.50
01.35
03.05
03.30
05.00

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Шерлок Холмс»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Росiйськi сiмейнi
драми
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Шерлок Холмс»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Х/ф «Прощавай, моя
королево»Y
Т/с «Iсторiя
льотчика»
ТСН. Особливе
Х/ф «Прощавай, моя
королево» Y
Iлюзiя безпеки

04.45
05.15
06.15
06.25
06.30
06.50
07.30
07.35
08.45
09.15
10.15
10.25
12.45
13.00
13.15
14.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.25
01.35
02.20
03.45

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
по-українськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Лютий»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Притулок» Y
Несекретнi
матерiали
Х/ф «Ув'язнений» Y
Весела
подорож

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда
09.55
12.00
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20

про зiрок
Х/ф «КостяНiка. Час
лiта» W
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря-2
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
01.15
02.30

Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Х/ф «Любов зла» W
Нiчний ефiр

05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06.35, 13.45 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, 18.00, 22.00 Т/с
«Воронiни»
13.20, 14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00, 00.55 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Х/ф «На грi» Y
01.05 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.50 Т/с «Плiткарка»
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi
02.45 Розквiт українського
кiно
03.40 Зона ночi
03.45 Моя адреса –
Соловки. Навiщо
перекладати Вергiлiя
04.05 Червона Земля (Terra
Vermelha)
04.30 Зона ночi
04.35 Майстер музи
04.50 Сонячна людина

УКРАЇНА

НТН

04.45, 14.45, 17.00 Т/с
«Павутиння-6»

08.30, 16.45, 19.00,
21.40, 02.40, 03.55
Свiдок

09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.55, 19.30 Т/с «У зонi
ризику»

22.00 Т/с «Згадати
майбутнє»

06.00 Т/с «Адвокат»
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, 22.30
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Балабол»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

23.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
01.00 Т/с «NCIS. Лос-

19.20, 04.45 Говорить

03.10 Речовий доказ
03.30, 04.25 Правда

00.15 Т/с «Мент у законi-6»
02.05 Т/с «Бiгти»
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1

Анджелес-2»

життя

ТЕТ

06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с

«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня. Нова колекцiя
16.00 Т/с «Брати»
17.00, 20.00 Т/с «Двоє
батьків та двоє синів»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.05 З ночi до ранку

Україна

22.00, 03.50, 04.15 Подiї
дня

08.00 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Металiст»
10.30, 00.55 Чемпiонат
Англiї. «Вест
Бромвiч» – «Ман
Сiтi»
13.35 Чемпiонат України.
«Чорноморець» –
«Шахтар»
16.00 Д/с «Back in the
USSR»
16.40 Чемпiонат України.
«Зоря» – «Днiпро»
18.45 Futbol Mundial
19.15, 00.00 Огляд 1/8
фiналу. Кубок
Нiмеччини
19.50 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Евертон»
21.55 Live. Чемпiонат
Францiї. «Лiон» –
«Тулуза»
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18:05 «ПРОРОЦТВО»

21:30 «В ОСТАННЮ МИТЬ»

23:00 «НА ГРІ-2. НОВИЙ РІВЕНЬ»

00:35 «ОЛІВЕР ТВІСТ»

ІНТЕР

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

З боку життя Олени здається
ідеальним: цікава робота, розкішна зовнішність, іменитий і
заможний чоловік. Але сама героїня так не вважає, їй давно все
набридло. Вона втомилася грати
роль світської левиці.

У бухгалтера незнайомці викрадають доньку. Обіцяючи розправитися з дівчинкою, вони вимагають виконання однієї умови.
Батько дівчинки повинен застрелити члена уряду. Для цього він
має дев'яносто хвилин.

Після проведення спецоперації,
під час якої був убитий один з
членів команди, у геймерів починається інше життя. Кожен з
них розуміє: вони працюють на
великий злочинний синдикат. За
дисками тепер полюють усі.

Утікши від знущань чужих йому
людей, сирота Олівер Твіст добирається до Лондона, де потрапляє в зграю кишенькових
злодіїв, таких же підлітків, як і він
сам. Однак це стає початком
його дивовижних пригод.

ПЕРШИЙ
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

09.25 Офiцiйна хронiка
09.40 Т/с «Таємниця
старого мосту»

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

12.10, 17.05, 21.30 Дiловий
свiт

12.25, 15.35 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт
14.05 Вiра. Надiя. Любов

15.00, 17.30, 01.20, 03.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
17.00 Свiт спорту
17.20 Фiнансова
перспектива
18.00 Жеребкування
фiнального етапу
Кубка свiту ФIФА2014
19.40 Концертна програма
«Музика нас
з'єднала»
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.10 Смiх з доставкою
додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Секрети успiху

ІНТЕР
05.25 Т/с «Кулiнар-2»
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 «Майор

11.10
12.00
12.20
13.25
15.10
16.10
17.10
17.50
18.05
20.00
20.30
00.00
01.10
03.00
03.30
04.10

полiцiї»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Х/ф «Пророцтво»
Подробицi
Шустер Live
Д/ф «Амосов.
Сторiччя»
Х/ф «Посмiшка
Мони Лiзи» Y
Подробицi
Д/ф «Полювання
на НЛО»
Слiдство
вели...

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.40

11.35
13.35
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.20
00.35
02.20
03.50
04.40
05.05

ТСН
Тачки-2
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Шерлок Холмс»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Росiйськi сiмейнi
драми
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Вечiрнiй Київ-2013
Супергерої
Телетрiумф-2013
Х/ф «Олiвер Твiст»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Росiйськi сiмейнi
драми
ТСН. Особливе
Телетрiумф-2013

ICTV
04.40 Служба розшуку
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 «Прокурорська
перевiрка»
Максимум
в Українi
Х/ф «Блекджек» Y
Х/ф «Мисливець
за прибульцями» Y
Весела подорож

04.45
05.15
06.15
06.25
06.30
06.50
07.30
07.35
08.45
09.15
10.15
10.25
12.45
13.00
13.10
14.35
18.45
19.25
20.00
22.00
23.25
23.50
02.00
03.30

СТБ

04.45 Х/ф «Птах щастя» W
06.15 Неймовiрна правда
07.20
15.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
23.35
01.10

про зiрок
Т/с «Я не повернуся»
Звана вечеря-2
Т/с «Я не повернуся»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Куб-4
Х/ф «Кохана
жiнка механiка
Гаврилова» W
Ця історія почалася вранці біля
рагсу, куди повинен був з’явитися судновий механік Гаврилов.
Цілий день чекала його наречена. Дія картини
охоплює один
день із життя героїні, настрій якої
коливається від
відчаю до надії.

02.30 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15, 06.10 Teen Time
05.20 Будинки мажорiв
06.15, 13.25 М/с
«Черепашки-нiндзя»

06.35, 13.45 М/с «Губка

НТН
04.50, 14.35, 17.00 Т/с
«Павутиння-6»

08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

11.30 Т/с «Вулицi розбитих

Боб»

07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00, 20.00 Т/с
«Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 18.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.55 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.00 Х/ф «На грi-2. Новий
рiвень» Y
00.55 Репортер
01.05 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.45 Т/с «Плiткарка»
02.30 Зона ночi
02.35 Становлення
українського нiмого
кiно
03.30 Зона ночi
03.35 Моя адреса –
Соловки. Не вдарте
жiнку навiть квiткою
03.55 Марко
Кропивницький
04.35 Зона ночi
04.40 Сумний П'єро
05.05 Останнiй лоцман

лiхтарiв-2»

12.35 Т/с «У зонi ризику»
19.30 Х/ф «Оперативна
розробка-2»

21.30 Х/ф «В останню
мить»

23.20 Концерт для
справжнiх чоловiкiв

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Адвокат»
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, 21.00,
22.30 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Балабол»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

00.35 Х/ф «Смертельний

19.20, 04.00 Говорить

02.30 Т/с «Слiдство веде Да
04.00 Правда життя

22.00, 03.30 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-6»
02.05, 05.25 Т/с «Бiгти»

ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня. Нова колекцiя
16.00 Т/с «Брати»
17.00 Моду народу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Iкона стилю
20.15 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач
блискавок» Y
22.55 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
03.05 З ночi до ранку

ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Францiї.
«Лiон» – «Тулуза»
10.30 Чемпiонат України.
«Чорноморець» –
«Шахтар»
13.00 Чемпiонат України.
«Севастополь» –
«Динамо»
15.00, 20.35, 23.50 Futbol
Mundial
16.00 Д/ф «КС-2010. ЗМI у
центрi уваги»
17.30, 19.30, 02.55 Футбол
Live
18.00 Live
21.05, 00.50 Чемпiонат
Iталiї. Передмова до
туру
21.40 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Болонья» –
«Ювентус»
01.25 Повтор

експрес» X

Україна

Вiнчi»

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

19:50 «ГАРРІ ПОТТЕР ТА НАПІВКРОВНИЙ ПРИНЦ»

00:00 «АНТИКІЛЕР Д. К. КОХАННЯ БЕЗ ТЯМИ»

01:55 «ЛЮДИНА ПРЕЗИДЕНТА»

ICTV

ICTV

ICTV

Тепер не тільки світ чарівників, але
й світ маглів відчуває на собі все
більшу силу Волдеморта, а Гогвортс перестав бути надійним
притулком, таким, як раніше.
Гаррі підозрює, що в замку причаїлася якась небезпека...

Герої першої частини фільму
Борман і Череп потрапляють у
1944 рік, і разом з ними в минулому опиняються ще двоє — молоді українці Таран і Сірий, які
«грали» у війну на іншій стороні.
Кожен із них себе покаже...

Колишній майор міліції Коренєв
на прізвисько Лис після подій,
пов'язаних із ліквідацією терористів, продовжує боротися зі злом
у всіх його проявах. Цього разу
доля знаходить Лиса в лікувально-трудовому профілакторії.

Для всіх товаришів на службі Дік
Слейтер — досвідчений і тренований офіцер антитерористичного відділу, який не виконав наказ
і був засуджений на 30 років. Для
всіх, але не для Чейза, який
знайшов ідеального партнера.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20 Крок до зiрок. Нам

06.15 Шустер Live
09.30 Усе для мами
10.00 Д/ф «Муслiм

15 рокiв

07.05 Фiльм-концерт

22:00 «МИ З МАЙБУТНЬОГО-2»

НОВИЙ КАНАЛ

«О. Газманов.
Зроблений в СРСР»
08.30 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.25 Армiя
09.35 Православний вiсник
10.15 Моменти життя
11.15 Х/ф «А життя
триває...»
12.50 Театральнi сезони
13.45, 15.25 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета
17.00 В гостях у Д. Гордона
18.00 Український акцент
18.20 Золотий гусак
18.55 Фестиваль гумору
«Умора»
20.35, 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 Гранд-шоу
М. Поплавського
«Приречений на
любов»
01.55 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
03.05 Нащадки
03.55 Школа юного
суперагента
04.05 Дорослi iгри
04.55 Надвечiр'я

Магомаєв. Серце на
снiгу»
11.10 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
Громадянська
війна. Україна.
Напередодні весілля пастуха Андрійка і Яринки в
селі Малинівці
з`являється
отаман Граціан
Таврійський зі
своєю бандою.
Отаману теж сподобалася Яринка, і довелося
дівчині втекти в
ліс до червоноармійців.

1+1

06.30 М/ф «Русалонька»
08.15 ТСН
09.00 Квартирна лотерея
10.00
10.05
11.10
12.45
14.00
15.30
15.40
16.20
18.30
19.30
20.00
00.05

18.00
20.00
20.30
22.30
23.30
01.30
03.10
03.40

«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
Свiтське життя
Чотири весiлля
Моя сповiдь
Мiняю жiнку-8
М/с «Машинi казки»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Вечiрнiй Київ-2013
Розсмiши комiка-4
ТСН
Т/с «Я тебе нiкому не
вiддам»
Х/ф «Голка» Y
Моро повертається в АлмаАту. Діна рада зустрічі, але його
щось насторожує
в ній. Спостерігаючи за Діною
та її дивними
знайомими, Моро розуміє, що
дівчину треба рятувати від нарко-

13.10 Х/ф «Пророцтво»
15.10 Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Т/с «Опiвднi на
пристанi»
Подробицi
Т/с «Опiвднi на
пристанi»
Велика рiзниця поукраїнськи
Х/ф «Не вкради» Y
Х/ф «Угода» Y
Подробицi
Х/ф «Вiй» X

ICTV

тиків...

01.40
02.30
02.55
04.45

Супергерої
Тачки-2
Т/с «Свiт Сонi»
Х/ф «Голка» Y

05.05
05.35
06.20
06.50
08.40
09.50
10.20
11.20
11.55
12.15
18.45
19.00
20.00
22.00
00.00
01.55
03.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Людина
президента»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
«Путьова» країна
Т/с «Лютий»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Лютий»
Х/ф «Ми з
майбутнього-2»
Х/ф «Антикiлер
Д.К. Кохання без
тями» Y
Х/ф «Людина
президента»
Х/ф «Мисливець за
прибульцями» Y

В Антарктиці знаходять таємничий артефакт неземного походження, і тепер
стає ясно: люди
не самотні у
Всесвіті. Поруч із
надіями проявляються і найтемніші страхи: що потрібно чужому
об’єктові на нашій планеті?

04.45 Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.25 Х/ф «Солдат Iван
06.55
07.50
09.00
10.00
11.10
14.10
19.00
21.20

22.35
23.55
01.25

Бровкiн» W
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
ВусоЛапоХвiст
Танцюють усi!-6
Зваженi та щасливi-3
Х-Фактор-4
Таємницi «Хфактора». Вiд долi не
втечеш
Х-Фактор-4
Детектор брехнi-4
Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн» W
Ваня Бровкін живе в селі і постійно потрапляє в
дурні історії, через що односельці над ним
сміються. Одного
разу Бровкін втопив у річці колгоспний трактор.
Від неприємностей, які загрожують Бровкіну,
його рятує повістка з військкомату.

03.00 Нiчний ефiр

05.20
06.50
07.45
09.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.05
16.10
17.35
18.00
19.50
22.50
00.50

Україна дива
Ревiзор
Знайти крайнього
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа
Уральськi пельменi
Шурочка
Рудi
Дорослi, як дiти
Уже котрий день
Про що говорять
тварини
Т/с «Воронiни»
М/ф «Iван Царевич i
Сiрий Вовк»
Х/ф «Гаррi Поттер та
Напівкровний принц»
Х/ф «Примарний
гонщик-2» Y
Х/ф «Надiн» Y

Надін і Вернон
збираються розлучатися. Однак,
знайшовши у себе чужі документи і ставши мимовільним свідком убивства,
Надін звертається за допомогою
до свого «майже
колишнього» чоловіка, і їхнє кохання розгорається з новою силою...

02.25
02.30
03.25
03.30
04.30
04.35
05.00

Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Iван Мазепа
Зона ночi
SOLO-MEA
Таїнства КиєвоПечерської Лаври

УКРАЇНА

НТН

08.15 Т/с «Вулицi розбитих

лiхтарiв»
10.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»
11.30, 03.00 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30, 03.25 Правда життя
14.00 Легенди шансону
15.00 Х/ф «Оперативна
розробка-2»
17.05 Х/ф «В останню
мить»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-6»
23.00 Втеча. Реальнi iсторiї
23.30 Х/ф «Паранормальне
явище-3» X
01.20 Х/ф «Смертельний
експрес» X
03.50 М/ф «Вiннi Пух»

ТЕТ

07.00
07.10
09.20
10.00
11.00
12.00
15.00

Подiї
Х/ф «Джунiор» W
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
1 за 100 годин
Т/с «Адвокат»
Х/ф «Остання справа
Казанови» W
17.00 Т/с «Берег Надiї»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Берег Надiї»
21.30 Х/ф «Буду вiрною
дружиною» W
01.45 Хто гiдний бiльшого?
02.30 Подiї
02.50 Х/ф «У прольотi» W
04.30 Т/с «Бiгти»
05.55 Т/с «Бiгти»
ФУТБОЛ 1

07.30 Малята-твiйнята
07.55 Телепузики
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-

07.20 Огляд 1/8 фiналу.

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,

10.20 Один на один з

10.40 М/ф «Астерiкс i
Клеопатра»

14.00
16.25

принцеса воїн»

16.55

код»

Кубок Нiмеччини

08.00 Чемпiонат Англiї. МЮ
– «Евертон»
Гамулою

12.00 Чемпiонат Iталiї.

вперед!»

12.05 Т/с «Ксена –

16.00 М/ф «Хортон»
17.55 Х/ф «Персi Джексон

20.35
22.05
23.50
01.50

та викрадач
блискавок» Y
Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
Х/ф «Дуже страшне
кiно-4» X
Х/ф «Крик-4» X
Х/ф «Прада i
почуття»

18.55
20.55
23.30

«Болонья» –
«Ювентус»
Повтор
Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру
Live. Чемпiонат Англiї.
«Саутгемптон» –
«Ман Сiтi»
Live. Чемпiонат Iталiї.
«Лiворно» – «Мiлан»
Live. Чемпiонат
Францiї. «Реймс» –
«Нiцца»
Чемпiонат Англiї.
«Саутгемптон» –
«Ман Сiтi»

qrjlprfpoojl
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14:25 «ПІДСАДНИЙ»

22:30 «РОЗА ВІТРІВ ПРОЩАЛЬНИХ»

00:10 «ІНТЕРВ’Ю З ВАМПІРОМ»

00:30 «ПТАХ ЩАСТЯ»

ICTV

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

У невдатного актора Миколи
незвичайне хобі: він блискуче
грає ролі хуліганів, бандитів і
шахраїв, однак не на театральних підмостках, а... в реальному
житті. І допомагає розкривати
злочини...

40-річна Роза, дізнавшись про
зраду чоловіка після 20 років
шлюбу, змінює своє життя, ставши стильною, молодою і люблячою жінкою. Ось воно, здавалося
б, щастя! Однак її неприємності
тільки починаються...

Історія чоловіка, який став вампіром у мить горя. Допоміг йому
вампір, який шукав собі компаньйона. Однак нашому неофітові не вдалося стати вампіром до
кінця, в ньому залишилася
людська душа.

У дружній жіночий колектив
приходить новий заступник
директора Володимир Халаїмов. Поява цього серцеїда інтригує працівниць і перетворює офіс на роздратований
вулик.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.40 Моя земля – моє

ІНТЕР
04.55 Велика рiзниця по-

право
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 23.35 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50 Околиця
10.15 Ближче до народу
10.45 Як Ваше здоров'я?
11.35 Крок до зiрок
12.30, 14.25 Бiатлон. Кубок
свiту. Гонка
переслiдування
13.20 Караоке для дорослих
15.30 Подорожуй свiтом
15.55 Маю честь запросити
16.40 Золотий гусак
17.05 Д/ф «Амосов.
100 рокiв»
17.55 Дiловий свiт. Тиждень
18.30 Концертна програма
«Приречений на
любов»
20.30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20.40, 02.10 Головний
аргумент
20.50, 02.20 Офiцiйна
хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
01.20 Пiдсумки тижня
02.30 Наш спорт.
Олiмпiйським курсом
02.40 Життя на рiвних
02.50 Магiя цирку
04.20 Дорослi iгри
05.10 Театральнi сезони

05.40 Х/ф «Весiлля в

українськи

07.15
09.25
10.00
11.00
12.00

Малинiвцi»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка. Назад у
СРСР
Зимова кухня
Х/ф «Я його злiпила»
Катя працює консультантом у весільному салоні.
Перед нею проходить низка женихів і наречених,
але на своє особисте життя часу
їй не вистачає.
Зустріч із клієнтом поставить її
перед вибором:
дружба з найкращою подругою
або особисте
щастя...

14.05 Т/с «Один-єдиний i
18.00
20.00
21.00
00.55
02.20
03.05
04.00

назавжди»
Одна родина
Подробицi тижня
Т/с «Таїланд»
Х/ф «Її серце»
Подробицi тижня
Д/ф «Амосов.
Сторiччя»
Х/ф «Не вкради» Y

1+1
06.05
07.50
08.25
09.00

Х/ф «Олiвер Твiст»
Марiччин кiнозал
ТСН
Лотерея «Лото
«Забава»
10.00 Смакуємо
10.40 Т/с «Сусiди»
Історія п’яти сімей, які живуть в
одному під’їзді
звичайної київської «сталінки».
Люди різного віку, професій, поглядів мешкають
поруч один з одним, їхні стосунки завжди непрості, однак завжди
цікаві. У кожної
родини свої радощі та негаразди...

19.30
20.15
22.15
23.20
00.25

02.10
03.25
03.50
04.55

ТСН-Тиждень
Битва хорiв
Свiтське життя
Що? Де? Коли?-2
Альманах українських
короткометражних
фiльмiв
Т/с «Свiт Сонi»
Смакуємо
Чотири весiлля
Моя сповiдь

ICTV
05.35 Факти
05.50 Свiтанок
07.05 Квартирне питання
Програма про те,
як швидко й оригінально змінити
інтер’єр приміщення. На очах у
публіки команда
«Квартирного питання» разом з
дизайнерами та
архітекторами
перетворює кімнату зі стандартним наповненням на витвір
мистецтва.

08.00 Анекдоти по08.20
09.00
11.00
11.45
12.10
12.25
14.25
16.45
18.45
19.55
20.25
20.50
03.45

українськи
Дача
Х/ф «Людина
президента. Пiд
загрозою»
Козирне життя
Таксi
Наша Russia
Машина часу
Х/ф «Пiдсадний »
Х/ф «Ми з
майбутнього-2»
Факти тижня
Наша Russia
«Путьова» країна
Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
Х/ф «Антикiлер
Д. К. Кохання без
тями» Y

СТБ
04.55 Х/ф «Iван Бровкiн на

06.25
07.15
09.00
10.00
11.00
15.00
19.00

21.15
22.30
00.30
02.20

цiлинi» W
Їмо вдома
МайстерШеф-3
Усе буде смачно!
Караоке на Майданi
МайстерШеф-3
Х-Фактор-4
Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти
жiнок
Один за всiх
Х/ф «Роза вiтрiв
прощальних» W
Х/ф «Птах щастя» W
Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi» W
Демобілізувавшись, Іван Бровкін приїжджає в
рідне село, щоб
побачити милу
серцю Любашу, а
потім махнути з
нею на цілину.
Але Любаша і чути не хоче про
далекий край.
Так і поїхав Іван,
не попрощавшись із коханою...

03.50 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.20 Україна дива
06.45 Ревiзор
07.45 Церква Христова
08.00 М/ф «Ку! Кiн-дзадза»

09.50 Спiвай, якщо зможеш
11.35 Божевiльний автостоп
12.20 Х/ф «Гаррi Поттер та
Напівкровний принц»

15.20 М/ф «Iван Царевич та
Сiрий Вовк»
17.10 Т/с «Кухня»
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти шефа
21.20 Х/ф «Джон Картер»
Ветеран Громадянської війни
Джон Картер
проти своєї волі
опиняється на
Марсі, де потрапляє в полон до
войовничих чотириметрових тубільців. Картеру
доведеться не
тільки врятуватися самому, але і
врятувати принцесу Дею Торіс із
Геліума.

00.10 Х/ф «Iнтерв'ю з
вампiром» Y

02.30 М/ф «Носферату.
Жах ночi» X
Зона ночi
Зiрка Вавилова
Зона ночi
Княгиня Ольга
Сон Алiни
Костомарової
05.15 Зона ночi

03.45
03.50
04.35
04.40
04.50

НТН
04.10 Т/с «Павутиння-6»
07.35 Т/с «Таємницi
слiдства-6»

11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»

15.00 Т/с «Далекобiйники.
19.00
23.00
00.05
02.00
03.20
04.00

Десять рокiв потому»
Т/с «Павутиння-7»
Д/с «Таємницi
радянського
дефiциту»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-8»
Х/ф «Паранормальне
явище-3» X
Речовий доказ
Правда життя

ТЕТ
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.05 М/ф «Школа
монстрiв. 13 бажань»
12.30 Х/ф «Книга джунглiв.
Iсторiя Мауглi»
14.10 М/ф «Хортон»
16.05, 01.40 Х/ф «Д.О.А.»
17.55 Даєш, молодь!
19.00 Країна У
20.05 Вiталька
20.55 Т/с «Двоє батьків та
двоє синів»
22.00 Зупинiть, я
закохалась!
00.00 Х/ф «Помста
придуркiв-2»

УКРАЇНА
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Остання справа

09.00
10.00
11.00
12.00
16.15
17.00
18.00
19.00
20.00
23.30
01.20
03.10
03.55
05.20

Казанови» W
Свiт на смак
Таємницi зiрок
Таємницi зiрок
Х/ф «Буду вiрною
дружиною» W
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Подiї тижня
Як двi краплi
Великий футбол
Х/ф «Вiддаленi
наслiдки» Y
Подiї тижня
Т/с «Бiгти»
Т/с «Бiгти

ФУТБОЛ 1
07.00 Один на один з
Гамулою
08.00 Чемпiонат Iталiї.
«Лiворно» – «Мiлан»
10.20 Д/с «Back in the
USSR»
11.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
11.40 Чемпiонат Францiї.
«Реймс» – «Нiцца»
13.40 Чемпiонат Англiї.
«Саутгемптон» –
«Ман Сiтi»
15.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Торiно» – «Лацiо»
17.55 Live. Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» –
«Евертон»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Францiї. «Монако» –
«Аяччо»
00.55 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» –
«Евертон»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

З почуттям глибокої поваги особовий
склад управління кадрів Адміністрації
Держприкордонслужби України щиро й
сердечно вітає
генерал-майора
ІЩЕНКА Дмитра
Васильовича з
Днем народження!
Нехай Ваш
багатий життєвий
і професійний
досвід,
компетентність і
розуміння своєї
справи будуть й
у подальшому надійними порадниками у
Ваших починаннях і звершеннях на благо
Державної прикордонної служби та рідної
України!
Зичимо Вам міцного здоров’я на довгі роки,
гарного настрою, сімейного тепла та затишку!
Щоб Ви завжди відчували надійну підтримку
рідних і друзів, а серце зігрівало тепло
людської вдячності!
Командування та персонал Котовського
прикордонного загону щиро вітають з Днем
народження підполковника ТИМЧУКА Ігоря;
полковника ЛАДЖУНА В’ячеслава; майорів
– ЖУРБУ Сергія та КРАВЧЕНКА Олександра;
капітана МАНЧУЛА Олега; старших
лейтенантів – ВОЛОЧІЯ Андрія, РЯБІНЧАКА
Володимира та КУДІНА Артема; лейтенантів –

СОКОЛА Олександра та ВОЛОСА Андрія!
Зичимо міцного здоров’я на довгі роки,
гарного настрою, сімейного тепла та затишку!
Щоб Ви завжди відчували надійну підтримку
рідних і друзів, а серце зігрівало тепло
людської вдячності за всі добрі справи,
зроблені Вами на ниві правоохоронної
діяльності!
Рада та актив ветеранської організації
Одеського прикордонного загону щиро та
сердечно вітають ювілярів – ШВЕРНЕНКА
Юрія Івановича з 75-річчям, ЗЕЛЕНСЬКОГО
Івана Павловича з 65-річчям, а також
іменинників – АБРАМОВА Вадима
Дмитровича, БАШЕВА Івана Петровича,
ВАСИЛЬЄВА Володимира Івановича,
КУДРІЯШКА Володимира Степановича,
КОВРИГУ Олександра Тимофійовича,
КОРНІЄНКА Павла Івановича, КОВАЛЬЧУКА
Петра Акімовича, МОРІНА Григорія
Івановича, МОРОЗА Михайла Івановича,
ПРИКАЖЧИКОВА Михайла Степановича,
РАТІЛОВСЬКОГО Леоніда Васильовича,
РЕВ’ЯКІНА Миколу Автономовича,
СЄДИХ Володимира Володимировича,
СОШКІНА Михайла Андрійовича, ХОЛОДА
Володимира Миколайовича, ШИЛИМА
Івана Івановича, ЯВОЛОВА Володимира
Петровича!
Бажаємо ювілярам та іменинникам міцного
здоров’я, козацького довголіття та сімейного
благополуччя!

Віталік
Харченко
Куйбишевський район Запорізької області.
Допоможіть знайти 12-річного Віталія Харченка!
Вранці 17 листопада 2013 року хлопчик
пішов з дому та більше його не бачили.
Прикмети дитини: виглядає на 12-13
років, худорлявої статури, 130-135 см на
зріст, кругле обличчя, карі очі.

ПРО ÆИ ТТЯ
ДЕР ÆАВ НОГО
РУБ ЕÆУ
ком пет ент но,
яск рав о,
öік аво всім

Відповіді на сканворд,
надрукований у цьому номері:

÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Пðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» äïëàòà
òà æóðíàë³ «Кîðäîí», ïåðå ëè
í³êî
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ

Передплатний індекс:
–
36
газети – 61023, журналу 487

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 19.11.2013 № 747-ос
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору БОВКУНУ Анатолію Анатолійовичу
майору СЕМЕЙКУ Костянтину
Олександровичу
від 22.11.2013 №760-ос
по Азово-Чорноморському регіональному
управлінню ДПСУ

підполковник
майору КОЗЛОВУ Дмитру Вікторовичу
від 26.11.2013 №765-ос
по Північному регіональному управлінню
ДПСУ
полковник
підполковнику БІЛЮКУ Олександру
Васильовичу
Управління кадрів АДПСУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Ольга Харлан –
краща шаблістка світу
Міжнародна
федерація
фехтування (FIE)
визнала нашу
Олімпійську
чемпіонку
Ольгу Харлан
найкращою
шаблісткою
світу. Відповідну
нагороду українка
отримає у Парижі,
де відбудеться
конгрес FIE,
приурочений
до 100–річчя
організації.
Андрій КУЧЕРОВ

Окрім Ольги Харлан нагороди FIE отримають шпажисти Ана Марія Бранза (Румунія) та Рубен Лімардо Гаскон (Венесуела),
рапіристи Аріанна Åрріго (Італія) та Андреа
Кассара (Італія), а також шабліст Веніамін
Решетніков із Росії.
Нагадаємо, у серпні на світовій першості з фехтування українка вперше у
своїй кар’єрі здобула «золото» в особис-

тому заліку, а також здобула звання чемпіонки світу у командному виступі. До
того ж, на чемпіонаті Європи Ольга перемогла в індивідуальній першості та разом
із подругами по збірній здобула командне
«срібло».
Відзначимо, що Ольга Харлан є абсолютною рекордсменкою в номінації
Національного олімпійського комітету
України «Найкращий спортсмен місяця».
Почесне звання, а разом з ним пам'ятну
статуетку, диплом та грошову премію від
НОК Харлан отримувала аж 6 разів.
n
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Чемпіони з благоустрою
Кабінет Міністрів
України підбив
підсумки конкурсу
«Населений пункт
найкращого
благоустрою» за
2012 рік.
Олена ТАЩИЛІНА

Перше місце за благоустроєністю серед міст з
населенням від 500 тисяч
посіли Київ та Одеса.
Друге місце серед міст
з населенням від 500 тисяч
посіли Донецьк та Дніпропетровськ, третє — міста
Кривий Ріг і Львів.
За другою категорією
міст (від 150 до 500 тис.
населення) I місце отримали міста Севастополь та
Кременчук
Полтавської
області, II місце — міста
Вінниця та Миколаїв, а
третє місце — міста Бердянськ Запорізької області,
Івано-Франківськ та Луцьк
Волинської області.
Серед міст з населенням від 50 до 150 тисяч
I місце посіли міста Іллічівськ Одеської області та
Комсомольськ
Полтавської області; II місце —
міста Ковель Волинської
області, Артемівськ Донецької області та Коломия
Івано-Франківської
області; III місце — міста
Лозова Харківської області, Червоноград Львівської
області та Первомайськ
Миколаївської області.

Серед міст з населенням до 50 тисяч I місце
здобули міста Радивилів
Рівненської області та Славутич Київської області; II
місце — міста Глухів Сумської області, Миргород
Полтавської області та Димитров Донецької області;
III місце — міста Снятин
Івано-Франківської області, Чугуїв Харківської області та Ладижин Вінницької області.
За п’ятою категорією
населених пунктів (селища) І місце – селища Квасилів Рівненської області
та Козача Лопань Харківської області; ІІ місце – селища Гребінки Київської
області та Чорнобай Черкаської області; ІІІ місце
– селища Костянтинівка
Миколаївської області, Велика Лепетиха Херсонської
області та Залісці Тернопільської області.

За шостою категорією
населених пунктів (села)
– І місце – села Гаврилівка Харківської області та
Шотівка Херсонської області; ІІ місце – села Лукашівка Черкаської області,
Кам’янка Житомирської
області та Поляна Закарпатської області; ІІІ місце – села Нижній Вербіж
Івано-Франківської області, Музиківка Херсонської
області та Мицівці Хмельницької області.
Відповідно до зайнятих
місць, переможців нагородять дипломами Кабінету
Міністрів України І, ІІ та
ІІІ ступенів.
Переможці конкурсу
визначені
розпорядженням «Про підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт
найкращого благоустрою
і підтримки громадського
порядку» за 2012 рік». n
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