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Інформація – рішення – дії

Підрізати крила контрабандистам

Ефективність охорони кордону залежить від
доцільності управлінських рішень, які ´рунтуються на
обробці великих масивів інформації. Для вирішення
завдань з оцінки та аналізу інформації по всій вертикалі
прикордонного відомства створені аналітичні
підрозділи. Про особливості їх роботи розповідає
начальник управління аналізу, оцінки ризиків та
статистики Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор Анатолій МАХНЮК.

Якихось стандартів у діях зловмисників
немає. Чого лише вартують спроби контрабанди
через державний кордон під водою за
допомогою аквалангу або ж взагалі під землею
виритими тунелями. А «тягати» через рубіж
сигарети повітрям, використовуючи, скажімо,
мотодельтаплан, річ взагалі особлива, подекуди
й небезпечна. Саме про таких «повітряних асів» і
піде мова у нашому сьогоднішньому матеріалі.
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На українсько–польському кордоні відбулося
урочисте відкриття нового міжнародного
пункту пропуску «Грушів–Будомєж». У заході
взяли участь Голова Державної прикордонної
служби України генерал армії України Микола
Литвин, голова Львівської обласної державної
адміністрації Олег Сало, представники
прикордонних і митних органів обох країн, а
також місцевої влади. Примітно, що урочистості
не обмежилися лише пунктом пропуску,
адже у цей же день путівку в життя отримав
реконструйований ВПС «Грушів» Львівського
загону, а деякі сім’ї охоронців рубежу отримали
ключі від нових квартир.

Новосілля з розмахом

Ярослава МЕЛЬНИК,
ôото Віталія ГРАБАРА

Головна особливість нового пункту пропуску – він знаходиться на території Польщі,
і контролюючі органи здійснюватимуть у ньому спільний контроль.
Будівництво перепускного
пункту розпочалося ще 2010
року та коштувало Євросоюзу
близько 45 мільйонів доларів
США. Наразі він є найсучаснішим пунктом пропуску на
спільному кордоні обох держав
і призначений для пропуску
осіб, транспортних засобів і
товарів, за винятком тих, що
підлягають ветеринарному та
фітосанітарному контролю, а
також небезпечних матеріалів.
За своєю спроможністю «Грушів–Будомєж» може пропускати за добу 8 тисяч осіб, 2,4
тисячі транспортних засобів (до
3.5 тонн) та 80 автобусів. Пункт
пропуску обладнаний 17 смугами руху, тут розгорнуто систему
відеоспостереження з використанням майже 30 відеокамер,
а також повністю обладнано
систему зв’язку та комплекс
автоматизації прикордонного
контролю. Робочі місця співробітників контролюючих служб
дозволятимуть в автоматичному
режимі здійснювати перевірку
паспортних документів, внесення інформації про осіб до
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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баз даних, виявляти людей, стосовно яких є доручення уповноважених державних органів.
Перевагами
спільного
контролю є відсутність необхідності будувати пункт пропуску
на території України, скорочення часу та створення комфортних умов під час перетину державного кордону, підвищення
рівня взаємодії з контрольними
службами суміжної держави,
можливість оперативного обміну досвідом, а також розвиток
міжнародного прикордонного
співробітництва.
Цього ж дня генерал армії
України Микола Литвин та голова облдержадміністрації Олег
Сало відкрили реконструйований відділ прикордонної служби «Грушів» Львівського загону.
Саме персонал даного підрозділу нестиме службу спільно з
польськими колегами в новозведеному пункті пропуску.
Окремою знаковою подією для тутешніх охоронців
рубежу стало вручення ключів
від службового житла. Новоселами недавно зведеного
двоповерхового будинку стали
8 сімей прикордонників.
Варто зазначити, що загалом на облаштування відділу
прикордонної служби «Грушів» протягом 2011–2013 років Держприкордонслужбою
виділено 2,6 мільйона гривень,
з яких на будівництво житла
витрачено майже 1,9 мільйона
гривень.
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n Газ – із моря
Днями у присутності
Президента України
Віктора Януковича міністр
енергетики та вугільної
промисловості України Едуард
Ставицький підписав Угоду
про розподіл продукції, що
видобуватиметься у межах
площ Абіха і Кавказька,
ділянки Маячна та структури
Субботіна шельфу Чорного
моря із компаніями «Ені
Юкрейн Шеллоу Вотерс»,
«ЕДФ Юкрейн Шеллоу
Вотерс», «Води України»
та «Чорноморнафтогаз».
«Розвиток енергетичної
інфраструктури – це
стратегічне завдання, яке є
перед Україною, і співпраця
з міжнародними компаніями,
безумовно, для нас відкриває
нові можливості», – сказав
Віктор Янукович. «Підвищення
рівня енергетичної безпеки
України, а також зменшення,
я сказав би, того тиску, який
є в енергетичних питаннях,
забезпечення поставок
енергоносіїв як на внутрішній
ринок України, так і сприяння
розвитку економіки України
– це ті цілі, які ми ставимо
перед собою у співпраці
з нашими партнерами»,
– зазначив Президент. За
словами міністра енергетики
та вугільної промисловості
України Едуарда Ставицького,
у першому пошуковому
періоді компанії-інвестори
вкладуть мінімум $350 млн.
– буде проведено 3D-зйомку
та пробурено чотири
свердловини. «У рамках
проекту до кінця поточного
десятиліття очікується
збільшення щорічного
видобутку нафти і газу на 2-3
млн. тонн умовного палива»,
– заявив Едуард Ставицький.
Угода укладається строком
на 50 років з можливістю
її пролонгації за рішенням
сторін.
Сергій ПОЛІЩУК

n Дитяче

«Євробачення»
їде на Мальту
У Києві завершився ХІ
Дитячий пісенний конкурс
«Євробачення». Право
приймати цьогорічний
конкурс Україна отримала
після перемоги Анастасії
Петрик 2012 року в
Амстердамі (Нідерланди). З
представників 12 країн світу,
перемогу цього року здобула
співачка з Мальти Гайя Каучі
з піснею «The Start». Софія
Тарасова, наша україночка,
посіла друге місце з піснею
«We Are The One». Третє місце
отримав вокаліст із Білорусі
Ілля Волков, який виконував
«Пой со мной». Найкраще
за українську учасницю
проголосували у Сан-Марино,
Білорусі і на Мальті, оцінивши
виступ Софії Тарасової у
12 балів. Українські глядачі
незаплановано виявилися
солідарними і найвищу оцінку
поставили саме учасниці з
Мальти.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Витяг з Указу
Президента України
№ 655/2013

Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення
незалежності України 1 грудня 1991 року
За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній
розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю:
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
БОЖКА Руслана Івановича – інспектора прикордонної служби – інструктора відділення відділу прикордонної служби «Сопич»
Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, старшину
УСКА Миколу В’ячеславовича – інспектора прикордонної
служби відділення відділу прикордонної служби «Сопич» Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління
Державної прикордонної служби України, старшого прапорщика

ШИПІЦИНА Артема Олександровича – інспектора прикордонної служби відділення відділу прикордонної служби «Дергачі» Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України,
прапорщика
Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ
30 листопада 2013 року

НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Міграційну ситуацію в Україні
обговорили у Женеві
У ході візиту делегації Державної міграційної служби України до
Женеви (Швейцарія) відбулася зустріч Генерального Директора
Міжнародної організації з міграції Вільяма Лейсі Свінга з першим
заступником Голови ДМС України Віктором Шейбутом. Сторони
обговорили міграційну ситуацію в Україні. Серед основних викликів,
що стоять перед Україною у міграційній сфері, вони значну увагу
приділили питанням реадмісії та спрощення візового режиму.
Олександр ТИХОНОВ

Генеральний Директор МОМ щиро привітав створення в Україні органу, відповідального за міграційні питання, відзначивши складні завдання, що стоять перед ДМС
на сучасному етапі її розвитку. Особливого
значення у цьому контексті Гендиректор
МОМ надав створенню законодавчої бази
управління міграційними процесами.
Українська сторона наголосила на тому,
що Міжнародна організація з міграції є одним із найбільш надійних партнерів у реалізації спільних цілей щодо утвердження в
Україні демократичних цінностей і високих

стандартів захисту прав людини. Наголошувалося на активній спрямованості Представництва МОМ в Україні щодо розвитку
співпраці з ДМС.
Віктор Шейбут також відзначив успішну реалізацію проекту МОМ «Підтримка
впровадження Угод про реадмісію між Європейським Союзом і Республікою Молдова,
Російською Федерацією й Україною: сприяння наданню допомоги в добровільному
поверненні та реінтеграції (SIREADA)» та
початок нового проекту МОМ «Посилення управління міграційними процесами та
співпраця з питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO)».
У ході зустрічі перший заступник Голови ДМС України зазначив, що існує

ГАМАНЕЦЬ

ІНІЦІАТИВА

Соцстандарти
покращилися
1 грудня вже вдруге нинішнього року зросли
соцстандарти (мінімальна зарплата, мінімальна
пенсія тощо). Це передбачено законом про
держбюджет на 2013 рік.
Олена ТАЩИЛІНА

Надбавка, до речі, досить
вагома – до 1218 грн. (раніше
– 1 147 грн., +71 грн.) підніметься мінімальна зарплата, до
949 грн. (раніше – 894 грн., +55
грн.) мінімальна пенсія, в тому
числі по інвалідності. Найменша погодинна робоча плата для
тих, хто зайнятий неповний
день, збільшилася з 6,88 до 7,3
грн./год. (+42 копійки).
Покращилися й інші соцстандарти: на одну людину
збільшився до 1 176 грн. (+68
грн), допомогу на дитину до 6
років – до 1 032 (+60) грн., від
6 до 18 років – до 1 286 грн.

(+76 грн.). Не забуті й майбутні малюки: батькам виплатять
за первістка 30 960 грн. (+1 800
грн.), за другу дитину – 61 920
грн. (+3 600 грн.), за третю –
123 840 грн. (+7 200 грн.).
Як прокоментувала ці заходи міністр соціальної політики
України Наталія Королевська,
ці підвищення відбулися автоматично.
n

багато проблем, які необхідно вирішувати
спільно, користуючись кращими напрацьованими практиками та досвідом діяльності інших країн у сфері міграції. Він
підкреслив, що МОМ є надзвичайно важливим інструментом у контексті тенденцій міграційних процесів, який і надалі
виконуватиме свою роль у їх регулюванні
та сприятиме розвитку взаємної співпраці
держав і міжнародних організацій у міграційній сфері.
У свою чергу Вільям Лейсі Свінг запевнив, що МОМ і надалі сприятиме розвиткові
потенціалу ДМС України. Він охоче прийняв запрошення здійснити візит до України
та висловив готовність відвідати українську
державу 2014 року.
n

Підрозділ
етичних
стандартів
Міністерство доходів
і зборів України
створить спеціальний
структурний підрозділ,
на який буде покладена
функція контролю
за дотриманням
співробітниками
професійних та етичних
стандартів.
Світлана ДЕЙЧУК

Структура та принципи роботи підрозділу отримали схвальні
відгуки міжнародних експертів
під час презентації у рамках 30ої Міжнародної конференції, яка
відбулася у Вашингтоні (США).
Крім того, іноземні фахівці висловили готовність надавати
консультативні послуги для фор-

мування спільної політики боротьби з хабарництвом.
Зокрема, з керівництвом міжнародної організації Transparency
Iinternational досягнуто домовленостей щодо аналізу розробленої
Міністерством антикорупційної
стратегії. На думку Президента
Transparency international в США
Клавдії Дюма, таке співробітництво дозволить сформувати більш
об’єктивну оцінку України у рейтингу світової корупції, який щорічно складає організація.
Також українською делегацією
було досягнуто домовленостей з
представниками Служби внутрішніх доходів США та Міністерством
юстиції США щодо створення
умов для більш активного обміну
інформацією та взаємодії сторін у
питаннях боротьби з корупцією та
відмиванням доходів, отриманих
незаконним шляхом.
n
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ФРОНТЕКС

ГАРЯЧІ БУДНІ

Варшавська конференція: досвід 57 держав
Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України Микола Литвин взяв участь
у 21–й Міжнародній конференції прикордонних
відомств, що протягом двох днів проходила
у Варшаві. У заході, організатором якого
виступила Європейська агенція Фронтекс, взяли
участь керівники прикордонних, міграційних та
поліцейських відомств із 57 країн світу.
Юлія ПЕТРОВА

Порядок денний передбачав
участь правоохоронців у трьох
панелях. Генерал армії України
Микола Литвин особисто взяв
участь у першій, що носила назву «Прикордонний контроль
та суспільство». У своїй доповіді
він окреслив основні питання
інтегрованого управління кордонами в Україні та висвітлив
тему прикордонної діяльності як
важливої складової державного
управління.
Під час дискусії учасники
порушували питання, наскільки розвиток суспільства впливає на прикордонні органи по
всьому світу. Сприйняття людьми прикордонних відомств є

ключовим аспектом з точки
зору лідерства та організації
управління. У цьому контексті
важливими є питання боротьби з корупцією та дотримання
кодексів поведінки. Микола
Михайлович наголосив, що не
менш важливим є технологічний розвиток, який дає нові
можливості, але й водночас додає нових ризиків. Автоматична
обробка даних відкриває нові
перспективи організації роботи
та співпраці, у той же час актуальнішою стає проблема забезпечення конфіденційності
інформації.
Важливим аспектом для обговорення стало досягнення
правильного балансу між виконанням завдань у сфері прикордонної безпеки та дотримання
при цьому прав і свобод людей.

На панелі «Міграція» учасники конференції розглядали
аспекти міграційної політики,
питання підтримання контро
лю на кордонах з одночасним
сприянням безпечному руху
сумлінних мандрівників і виконанням міжнародно-правових
зобов'язань.
Панель «Транснаціональна
злочинність» дала можливість
правоохоронцям
обговорити
питання глобалізації та збільшення транскордонного руху
людей і товарів. Такі правопорушення, як торгівля людьми й
контрабанда наркотиків, зброї
апріорі не можуть належати виключно до компетенції однієї
держави. Тому актуальним пи-

танням для обговорення була
взаємодія у боротьбі з транснаціональною злочинністю.
Крім того, під час конференції очільник прикордонного відомства України провів
двосторонні робочі зустрічі з
Послом України в Республіці
Польща, керівниками прикордонних відомств Республіки
Польща, Словацької Респуб
ліки, Угорщини, а також вико
навчим директором Агенції
Фронтекс.
Загалом проведення конференції дало змогу обмінятися
кращими практиками та досвідом з різних тем, які становлять
спільний інтерес, пов'язаний із
охороною кордонів.
n

ТАКТИЧНИЙ ЗБІР

Діє морська варта

Андрій БАЗАН

Командир угрупування капітан
1 рангу Ігор Ткачук підбив підсумки
несення служби у поточному році
та визначив завдання на наступний
рік. Він відзначив, що відпрацьовано низку теоретичних і практичних
питань, направлених на підготовку
штабу угрупування з питань планування та управління діями кораблів
і тактичних груп під час несення
служби у В(М)ЕЗ.
Враховуючи напрацьований дос
від та нові загрози, цього разу, окрім
особливостей попередження порушень законодавства про В(М)ЕЗ,
увага була приділена протидії нелегальній міграції, контрабандній та
терористичній діяльності.
Активною фазою заходу були
навчання, під час яких на практиці
відпрацьовувалися питання несення
служби в різних умовах. Так, під час
локалізації умовної ситуації, в якій
виникала загроза життю і здоров’ю
прикордонників, чи під час огляду

Статистика минулих років свідчить, що
саме зимою та в перші місяці весни
фіксується збільшення правопорушень
у виключній (морській) економічній зоні
України. Порушники щоразу змінюють
тактику, яку прикордонники повинні
передбачити та врахувати в службі. Для
цього спеціальне угрупування різнорідних
сил і засобів щодо захисту суверенних прав
України у В(М)ЕЗ) провело тактичний збір у
Севастопольскому загоні Морської охорони.

підозрілого судна, морський спецназ
блокував і затримував порушників.
До боротьби з умовною пожежею на
кораблі залучалися співробітники
Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Севастополя та
спецтехніка.
«Ми вдосконалюємо свою тактику в можливих варіантах дій суденпорушників. Командири кораблів
тренувалися у прийнятті рішень на
пошук та затримання порушників,
управлінні кораблем в різних умовах обстановки. Наші сили і засоби
готові до виконання поставлених
перед ними завдань», – зазначив
заступник директора Департаменту
охорони державного кордону – начальник управління Морської охорони АДПСУ контр-адмірал Микола
Жибарєв, який взяв участь у заходах.
За час діяльності угрупування (з
2006 року), до складу якого входять
кораблі Севастопольського, Керченського, Одеського загонів Морської
охорони та прикордонна авіація, в економзоні України затримано 14 суденпорушників, 20 видворено за її межі, а
3 за рішеннями судів конфісковано. n

УКРАЇНА–РОСІЯ

із сонячним
камінням
У пункті контролю «Конотоп»
під час огляду потяга «Жмеринка–
Москва» прикордонники
Сумського загону та працівники
митниці виявили майже 4
кілограми необробленого
бурштину. Пакунок з «сонячним
камінням» спільна прикордонномитна оглядова група знайшла
у неробочому тамбурі, в ящику
для сміття. Власницею товару
виявилася одна з пасажирок,
45-річна українка. Знайдений
бурштин вилучили встановленим
порядком.
Роман ТКАЧ

n І атлетам,
і буфетам

Товари і для спортсменів,
і для любителів пригубити
міцненького намагався незаконно
перевезти через кордон один з
водіїв автобуса, що прямував із
Кишинева до Санкт-Пертербурга.
Контрабанду виявила оглядова
група пункту пропуску «МогилівПодільський». Порушник заховав
у спальному відділенні автобуса
понад 2,5 тисячі пігулок, 400
ампул і 200 флаконів стероїдних
препаратів та 74 пляшки
коньяку. Водія-контрабандиста
зняли з рейсу для складання
адміністративно-процесуальних
документів, а стероїди та алкоголь
вилучили.
Людмила КАТЕРИНИЧ

n Наркодилер
у спідниці

На Одещині завдяки спільним
діям прикордонників Котовського
загону та співробітників
Красноокнянського
РВ ГУМВС вдалося завадити
збуту наркотичної речовини.
Напередодні прикордонники
отримали інформацію про
зберігання наркотиків жителькою
одного з прикордонних селищ.
Про це відразу було повідомлено
правоохоронні органи. Згодом
співробітники міліції та охоронці
кордону зі службовим собакою
затримали 58-річну жительку
Красноокнянського району
безпосередньо під час спроби
збуту 400 грамів макової соломки.
Максим БОЯР

не рахуючи
сигарет

Мирон СИДОР

Під час зустрічі проведено аналіз і оцінку
оперативної обстановки, що склалася 2013 року
на спільному кордоні, в акваторії Чорного та
Азовського морів, Керченській протоці, а також обговорено тенденції її розвитку 2014 року.
Сторони розглянули пропозиції щодо вдосконалення інформаційного обміну та уточнили взаємодію з питань режимно-пропускних
заходів на кордоні під час зимової Олімпіади,
Параолімпійських ігор 2014 року в м. Сочі та
інших міжнародних масових заходів.
За результатами засідання сторони домовились уточнити плани взаємодії оперативних органів, опрацювати алгоритми спільних
дій в акваторіях Азовського і Чорного морів,

n Смітник

n Двоє біля човна,

Оцінки й перспективи співпраці
У Ростові–на–Дону (Російська
Федерація) відбулася робоча
зустріч делегацій Східного
та Азово–Чорноморського
регіональних управлінь
Держприкордонслужби
України, а також
Південного регіонального
прикордонного управління
ФСБ Російської Федерації.
Українську делегацію
очолювали генерал–
лейтенанти Андрій
Кучеренко та Анатолій
Хортюк, а російську –
генерал–полковник Микола
Лісінський.

3

Керченської протоки та в типових ситуаціях у
пунктах пропуску. Також домовилися провести
круглий стіл за участю керівників підрозділів
охорони кордону, морської (берегової) охорони, що несуть службу на морських ділянках
спільного кордону, щоб узгодити порядок дій
при виявленні порушників правил рибальства
поблизу берегів, а також суден і плавзасобів у
заборонених районах.
n

Близько 2,5 тисячі
пачок сигарет білоруського
виробництва виявили поблизу
держрубежу прикордонники
відділу «Висоцьк» Луцького
загону. Пакунки з тютюновими
виробами правохоронці знайшли
неподалік річки Західний Буг.
Поряд був виявлений також
човен, спущений на воду. Згодом
під час проведення пошукових
заходів наряд затримав двох
громадян без документів,
які, можливо, причетні до
незаконного переправлення
сигарет через державний кордон.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 46, 6 грудня 2013 року
ТЕТ–А–ТЕТ

Інформація – рішення – дії
Ефективність охорони кордону залежить від доцільності управлінських рішень,
які ґрунтуються на обробці великих масивів інформації. Для вирішення завдань
з оцінки та аналізу інформації по всій вертикалі прикордонного відомства
створені аналітичні підрозділи. Про особливості їх роботи нашому кореспонденту
розповідає начальник управління аналізу, оцінки ризиків та статистики
Адміністрації Держприкордонслужби генерал–майор Анатолій МАХНЮК.
Інтерв’ю вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

– Анатолію Васильовичу,
чому у прикордонному відомстві
з’явилася необхідність у появі
аналітиків як окремих спеціаліс
тів?
– Протягом останніх десятиліть відбулися суттєві зміни у
прикордонній сфері, вона стала надзвичайно динамічною і
потребувала належного рівня
інформаційно-аналітичного забезпечення, яке є основним
видом забезпечення діяльності
будь-якого суб’єкта управління.
Слід також врахувати такий
важливий фактор, як запровадження сучасної моделі охорони
кордону. Як відомо, в її основі
лежить інформаційна складова, що потребує створення спе
ціальних підрозділів, призначених для збирання, оброблення,
оцінки та аналізу інформації.
– Яких результатів на сьогод
ні досягнуто?
– Головний результат – це
створення системи аналізу ризиків, яка поєднує кращий світовий
досвід та практику українського
прикордонного відомства.
У цілому забезпечено правове регулювання інформаційних відносин, зокрема укладено
низку міжнародних угод згідно з
якими здійснюється системний
обмін статистичною та аналітичною інформацією.
Запроваджено нову форму співпраці, а саме – спільну
оцінку загроз у прикордонній
сфері. Як приклад можу навести спільні оціночні звіти щодо
ситуації на кордоні з усіма сусідніми країнами, спільний аналіз ризиків у рамках підготовки
та проведення чемпіонату Європи з футболу, участь наших
експертів у щорічному аналізі
FRONTEX міграційних загроз.
– Яке головне завдання сис
теми аналізу ризиків?
– Основним завданням є
забезпечення
інформаційноаналітичної підтримки підготовки управлінських рішень на всіх
рівнях та організація профілювання ризиків.
Водночас слід зазначити,
що система аналізу ризиків вирішує лише частину завдань
інформаційно-аналітичного
забезпечення
інтегрованого
управління кордонами.
У структурі прикордонного
відомства функціонують вертикалі інших спеціалізованих підрозділів, до повноважень яких
належить робота з інформацією.
Зокрема: кримінального аналізу; цілодобового моніторингу
служби з охорони кордону; технічної підтримки та автоматизації процесів обробки інформації.
У межах повноважень зай
маються аналізом ризиків під-

розділи прикордонної служби,
прикордонного контролю, по
роботі з іноземцями, Морської
охорони, логістики та роботи з
персоналом.
З огляду на це визначено
порядок та процедури внутрішньовідомчого інформаційного
співробітництва по вертикалі та
горизонталі управління.
– На яких рівнях утворені
аналітичні підрозділи?
– На всіх рівнях управління.
При цьому кількість аналітиків
у порівнянні з 2005 роком збільшено удвічі. Більше половини
з них працюють у відділах прикордонної служби. Створено
систему добору та кадрового супроводження аналітиків, належні умови для їх роботи, оновлено
комп’ютерну та іншу техніку.
Триває автоматизація процесів збирання та оброблення
інформації. В наших планах —
найближчим часом завершити
розроблення спеціального програмного забезпечення комплексу баз даних «РИЗИК», яке
вже пройшло дослідну експлуатацію.
– Де і як готують аналітиків?
– Базові знання даються слухачам у нашій академії. Адже засади аналітичної роботи мають
знати всі. Там же проходить спеціалізована підготовка аналітиків на періодичних двотижневих
курсах.
– Тобто, всі аналітичні пре
мудрощі можна збагнути лише за
14 днів?
– Звісно, що ні! Процес підготовки аналітиків охоплює широкий спектр питань, які необхідно опанувати фахівцям, котрі
працюють в аналітичній сфері.
Наразі ми перейшли на модульну систему, згідно з якою аналітики поступово опановують нові
напрями, наприклад: оцінка та
аналіз інформації; профілювання ризиків; статистичні спостереження; проведення періодичних і тематичних аналітичних
досліджень.
– Скажіть, будь ласка, всі
аналітики мають мислити за од
ним стандартом?
– Аналітики, як і всі люди,
це особистості. І аналітика –
творча праця. Проте документи
мають розроблятися за узгодженою формою. Тому при обміні
інформацією із закордонними
колегами ми обов’язково спочатку маємо дійти згоди щодо
структури спільних документів,
визначення основних термінів і
понять. А вже потім наповнювати її змістом. Це дає можливість
однаково розуміти інформацію.
До речі, з 1 січня 2014 року в
інформаційних відносинах із
прикордонними
відомствами
суміжних країн ми переходимо
на новий формат, розроблений
агенцією FRONTEX.
– Чим в охороні кордону допо
магають профілі ризиків?

– Профіль ризику – це сукупність інформації про загрозу
у сфері безпеки кордону та ознак
(індикаторів ризику) можливого
правопорушення, за якими воно
може бути виявлене. Як приклад – профіль, що стосується
незаконного переміщення через
кордон транспортних засобів. У
ньому визначено основні способи правопорушення, ймовірні маршрути руху транспортних
засобів, реквізити підроблених
документів, основні індикатори,
що стосуються зовнішнього вигляду і поведінки водія. Якщо
виявляється декілька індикаторів – автомобіль виводиться на
другу лінію контролю. Таким
чином за дві хвилини можна
прийняти рішення про пропуск
через кордон чи необхідність додаткових заходів.
– І багато таких профілів
має тримати в голові інспектор у
пункті пропуску?
– Цього року діє 13 загальнодержавних, 18 регіональних та
147 місцевих профілів ризику.
Торік на час проведення Євро2012 додатково вводилося ще 8
спеціалізованих профілів, що
діяли на всій території України.
Це не означає, що співробітник
повинен знати всі описані документи. Тому що кожен профіль ризиків розробляється для
конкретної сфери застосування.
Тому персоналу слід знати лише
ті профілі ризиків, які стосуються ділянки відповідальності відділу прикордонної служби.
– Якщо просто, профіль – ін
формація для роздумів…
– Швидше, підстави для рішення, а інколи й сигнал до дії.
– А який механізм створення
профілів ризиків?
– Створення профілю ризиків це, насамперед, копітка
робота аналітика з вивчення обставин, пов’язаних із кожним
правопорушенням на кордоні.
А це десятки тисяч подій на рік.
Окрім того, до нас потрапляє
інформація від прикордонних
служб суміжних держав, інших
правоохоронних органів. Зреш
тою, все це аналізується і з масиву інформації щодо схожих
правопорушень визначаються
індикатори, тобто ознаки, які
дозволяють ідентифікувати правопорушення. Коли інформації
бракує – проводяться додаткові дослідження. Розробляються
профілі ризиків на центральному, регіональному і територіальному рівнях, а на рівні відділів
прикордонної служби здійснюється практичне їх застосування
в службовій діяльності.
– Але ж правопорушники теж
не стоять на місці й постійно
шукають нові шляхи…
– Звичайно. Це змагання не
припиниться ніколи. Але наше
завдання полягає в тому, щоб
правопорушники не мали спокою і недовго користувалися

плодами своїх «ноу-хау». Тому
окрім розроблення нових, ми
постійно проводимо моніторинг
вже діючих профілів, беручи до
уваги як позитивні, так і негативні результати їх спрацювання. За результатами моніторингу
ми переглядаємо діючі профілі
ризиків, скасовуємо або продов
жуємо їх дію із внесеними корективами, аби для застосування
лишалися виключно актуальні.
– Аналітикам доводиться
ставити себе на місце порушни
ків?
– Принаймні, спиратися
лише на відомі факти – цього
буває недостатньо. Інтуїтивний
пошук дає свої результати теж.
Так, серед загроз, які передбачалися в період проведення
Євро-2012, ми визначили спробу виїзду нелегальних мігрантів
до країн ЄС під виглядом футбольних уболівальників. І це
спрацювало.
– Яким було аналітичне реа
гування на трагічний випадок у
Бачівську?
– Належним. Розробили відповідний профіль ризику антитерористичного спрямування,
надали рекомендації регіональним управлінням і загонам, а
також навчальним закладам
Служби, які мають врахувати
зазначений профіль при плануванні процесу навчання.
– Анатолію Васильовичу, ці
каво, а чи є необхідність розроб
ляти документи самим, якщо
можна взяти їх готовими у ко
лег і адаптувати під наші реалії?
Адже та ж європейська футболь
на першість проводилася далеко
не вперше, та й проблема теро
ризму в світі явно не нова…
– Логіка зрозуміла. І перше,
що ми зробили після того як
отримали завдання щодо аналізу
можливих загроз і ризиків напередодні Євро-2012, – почали
шукати те, що напрацьовано за
цим напрямком у минулому. Але
готових рецептів не було. Через
це й дійшли висновку: або таких
документів взагалі не існує, або
вони носять закритий характер.
Тому довелося спільно з польськими прикордонними аналітиками розробляти «євроаналіз» «з
нуля».
– Що вважається вищим піло
тажем у Вашій професії? Який вид
діяльності важливіший за інші?

– Ми так питання ніколи не ставили. Тому, що окрім
профілювання ризиків є ще
періодичний і тематичний аналіз, є статистика, є підготовка
інформаційно-довідкових матеріалів, є звітність. І все важливе.
Виділяти якусь одну ділянку серед інших ми не можемо. Кожен
– майстер у своїй площині.
– Аналітик зобов’язаний ре
комендувати керівнику конкретні
дії чи просто викласти ситуацію
з усіма можливими нюансами?
– Ми виконуємо свою роль у
ланцюгу: інформація – рішення –
дії. Чітке правило полягає лише у
тому, щоб аналітичний документ
містив конкретні пропозиції. Звичайно, керівник не зобов’язаний
приймати рішення на підставі
наданих висновків і пропозицій, і
аналітик не повинен писати лише
те, що сподобається керівнику.
Але вміння переконливо доводити свою думку – це у нашій роботі
цінується дуже.
– Зрештою, які якості по
трібні аналітику найбільше?
– Ми можемо скоріше говорити про комплекс, де поєднується знання реалій прикордонної служби, уважність,
комунікабельність,
працьовитість і талант. При цьому є й своя
специфіка – начальник підрозділу не просто забезпечує виконання завдань силами своїх підлеглих, він активно працює сам.
Тому найголовніша риса – любов
до своєї справи.
– Є в аналітиків свій символ
професії?
– Неформально є. Це сова.
– Тому що мудра?
– Не тільки. Часто нам доводиться не рахуватися із часом,
працювати у вихідні та вночі.
Тому я й кажу про любов до професії. Любов, яка компенсує все.
– Які погляди у майбутнє?
– Головою Державної прикордонної служби затверджено
Програму розвитку системи аналізу ризиків і визначено пріо
ритетні завдання на близьку та
середню перспективу. Окремий
напрям – створення мережі аналітичних центрів. У Південному
регіональному управлінні такий
центр вже створено. До кінця
цього року буде завершено облаштування Головного аналітичного центру в Адміністрації
Держприкордонслужби.
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Підрізати крила контрабандистам
Контрабандисти – винахідливий народ. До
яких тільки хитрощів не вдаються вони, аби
незаконно збагатитися. Якихось стандартів у діях
зловмисників немає. Кожного разу від них можна
очікувати щось новеньке. Чого лише вартують
спроби контрабанди через державний кордон
під водою за допомогою аквалангу або ж взагалі
під землею виритими тунелями. А «тягати» через
рубіж сигарети повітрям використовуючи, скажімо,
мотодельтаплан, річ взагалі особлива, подекуди й
небезпечна. Саме про таких «повітряних асів» і піде
мова у нашому сьогоднішньому матеріалі.
Максим СІБУРОВ

Слід зауважити, що спроби
використання малої авіації та
аматорських літальних апаратів
з метою переміщення контрабандних тютюнових виробів для
прикордонників не новина. Хоча
згідно з законодавством України
охорона повітряного простору покладена на Збройні Сили
України, прикордонне відомство
не стоїть осторонь цієї проблеми.
Так, ще минулого року в Держприкордонслужбі введено в дію
відомчу систему моніторингу повітряного простору на державному кордоні, проводиться й комплекс
оперативно-розшукових
заходів з протидії цьому явищу.
Взагалі випадки порушення
повітряного простору фіксуються охоронцями рубежу починаючи ще з 2007 року. Хоча частогусто такі факти не пов’язані
виключно з контрабандою. Трапляється, що вони робляться
через банальну втрату пілотами
орієнтування. Мають проблеми
із законом і власники таких літальних апаратів, які здійснюють польоти поблизу кордону не
маючи на це права, тобто фактично порушують правила польотів у зоні з особливим режимом. Варто зазначити, що у таких
випадках у власника повинні
бути належним чином оформлені
документи на літальний апарат,
на право управління ним, дозвіл
на право проведення польотів у
зоні з особливим режимом використання повітряного простору
тощо. Недотримання цих правил
тягне за собою адміністративну
відповідальність за порушення
прикордонного режиму. Наразі
штраф за це становить лише 51
гривню, що зазвичай мало стримує порушників не чинити подібного в майбутньому.
Інша справа – порушення повітряного простору, що

карається законом згідно зі статтею 334 Кримінального кодексу України «Порушення правил
міжнародних польотів». Тобто,
вліт в Україну або виліт з України
без відповідного дозволу, а також
недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки,
повітряних трас, коридорів або
ешелонів – караються штрафом
від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на
строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк
із конфіскацією повітряного судна. Проте і тут є складнощі, адже

року, щоб затримати таких авіаторів на Львівщині правоохоронці провели цілу операцію. «Зелені кашкети» завчасно отримали
інформацію про можливе порушення з використанням малого літального апарату. Охоронці
рубежу провели низку заходів із
виявлення та затримання порушників, організували взаємодію з
правоохоронними органами та
встановили можливі місця злету
й посадки. Одне з них, у Жовківському районі, раніше використовувалося як злітно-посадкова
смуга літаків, які проводили
сільгоспроботи. Для спостере-

щоб притягнути порушника до
відповідальності за цією статтею
необхідно напрацювати доказову базу, що часто зробити вкрай
важко.
Однак звернемося до статистики. Якщо говорити мовою
цифр, у період з 2012 року по
2013 рік Державною прикордонною службою України було зафіксовано 15 випадків порушень
повітряного простору України та
13 фактів нехтування правилами
польотів у зоні з особливим режимом його використання. Відтак за результатами службових
дій виявлено та затримано 13
осіб, 13 літальних апаратів і 2400
пачок контрабандних цигарок.
Аби читачам була більш зрозуміла дана проблема наведемо й
деякі приклади таких затримань.
От, скажімо, навесні нинішнього

ження за повітряним простором
прикордонники застосовували
додаткові наряди з приладами
нічного бачення та тепловізорами. За місцем можливого злету
постійно слідкувала мобільна
група. Невдовзі правоохоронці помітили, як мотодельтаплан
здійнявся у небо, а від «злітної
смуги» від’їхала вантажівка. Правопорушення задокументували,
а затримувати порушників вирішили при посадці. Про подію
повідомили й польських колег.
Також охоронці рубежу організували взаємодію зі співробітниками ДАІ. За деякий час один із
нарядів почув шум двигуна літального апарата, а згодом прикордонники та інспектори ДАІ
зупинили поблизу Жовкви вантажний «ДАФ» під керуванням
нашого співвітчизника. В кузові

автомобіля правоохоронці виявили мотодельтаплан. Враховуючи
філігранно проведену операцію
та фото- відеодокументування
правопорушення, даний авіатор
отримав досить неприємні проблеми з українською Фемідою.
Наразі триває кримінальне провадження за статтею 334 ККУ.
Інше теж доволі цікаве затримання, яке відбулося влітку на ділянці відповідальності Чопського загону. Проте тут порушники
повели себе досить агресивно.
Двоє мешканців Закарпаття використовуючи
мотопараплан
займалися контрабандою тютю-

нових виробів. Літальний апарат
був знизу обладнаний спеціальною нішею, у яку вміщалося до
десяти ящиків цигарок. До речі,
вирахувати польоти контрабандистів українським і словацьким
прикордонникам коштувало чималих зусиль, адже контрабандисти використовували у своїй
діяльності чимало хитрощів.
Скажімо, піднявшись на певну
висоту, вони відключали двигун
і здійснювали вільний переліт
через державний кордон. При
цьому порушники під час затримання чинили опір, отож угамовувати їх довелося спецзасобами.
Наразі стосовно цих ділків відкрито кримінальне провадження
за статтею 334 ККУ.
А от наприкінці літа цього
року посібників таких повітряних
тютюнових оборудок затримали вже в Польщі. А було все так:
український прикордонний патруль почув шум двигуна літального апарата, а потім побачили
і сам дельтаплан, який прямував
до Польщі, а згодом – у зворотному напрямку. Прикордонники
одразу ж поінформували про цю
подію підрозділи протиповітряної оборони, взаємодіючі структури, а також польських коллег.
Незабаром Прикордонна варта
Республіки Польща затримала

двох своїх співвітчизників з 4 пакунками цигарок (понад 9 тисяч
пачок сигарет).
Як бачите, проблема вочевидь є, а її вирішення потребує
консолідації усіх зацікавлених
у цьому сторін. Для прикладу, в
реєстрі цивільних повітряних суден України зареєстровано 1045
літаків та літальних апаратів, з
яких 373 закріплені на фізичних
осіб. На ділянках регіональних
управлінь ДПСУ виявлено 211
літальних апаратів, а також 85
аеродромів і злітно-посадкових
майданчиків, які можуть потенційно бути використані в
протиправній діяльності на державному кордоні. При цьому
встановити точну кількість парапланів, мотопарапланів, дельтапланів і мотодельтапланів неможливо, оскільки вони згідно
з національним законодавством
не підлягають державній реєстрації та є відносно доступними
в ціновому діапазоні – в середньому близько 10 тисяч доларів
США (Тут слід враховувати високу прибутковість контрабанди
тютюнових виробів у країни ЄС.
– Авт.).
Однак все ж таки завдяки низці заходів, ініційованих прикордонним відомством ще минулого
року, вдалося дещо покращити
стан справ з протидії повітряній
контрабанді. Здебільшого робота провадилася з налагодження
тісної взаємодії з підрозділами
протиповітряної оборони Збройних Сил України та іншими правоохоронними органами. Відтак
спільно з Генеральним штабом
ЗСУ взято участь у роботі над
проектом постанови Кабінету
Міністрів України про затвердження порядку взаємодії Державної авіаційної служби, МВС,
СБУ, митниці, Адміністрації Держприкордонслужби та МО України при запобіганні та припиненні
протиправних дій у сфері цивільної авіації України та «Інструкції
з організації взаємного обміну
інформацією про повітряну обстановку між командними пунктами, підрозділами Збройних Сил
України та органами, підрозділами Державної прикордонної
служби України».
На регіональних рівнях теж
на місці не стояли – проводилися міжвідомчі наради, брифінги,
узгоджувалася взаємодія. До речі,
вздовж деяких ділянок державного кордону підрозділами ЗСУ
виконувалося бойове чергування вертольотами Мі-24 та винищувачами МіГ-29. Не дивно, що
після цього порушення повітряного простору на даних ділянках
відразу вщухали.
n

6

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 46, 6 грудня 2013 року
У НОГУ З ЧАСОМ

ДЕНЬ КОРАБЛЯ

Славні милі
«Буковини»

dpsu.gov.ua
зручно, практично, доступно
Сьогодні за допомогою мережі Інтернет ми можемо за лічені
хвилини отримати практично будь–яку інформацію. А час та
інформація нині, як відомо, – найцінніші ресурси. Розуміючи
це, Державна прикордонна служба України постійно
вдосконалює офіційний веб–сайт відомства, створюючи тим
самим комфортніші умови для подорожуючих.
Яна ШЕВЧУК

Статистика відвідування веб-сайта ДПСУ протягом 2011–2013 років
Звітний період
Протягом 2011 року

Перед мандрівкою за кордон
люди починають цікавитися умовами перетину держрубежу, як належно оформити для цього необхідні
документи, шукати іншу інформацію, щоб не виникло жодних питань
під час проходження прикордонних формальностей. Аби спростити
інтернет-користувачам такий пошук
на веб-порталі Держприкордонслужби створено інформаційний
блок «Консультації», де розкриваються питання, які найчастіше надходять до відомства від громадян. Ці
запитання можуть надходити усно
(за телефоном, зокрема, служби
«Довіра», або ж під час особистих
прийомів), у письмовому вигляді
(на поштову адресу за місцем розташування органу Держприкордонслужби), в електронному вигляді (на
електронну скриньку органу Держ
прикордонслужби чи телефаксом).
У центральному апараті відомства ці
питання узагальнюються, а відповіді
на них висвітлюються на веб-порталі
для інформування громадськості.
Таким чином рубрика «Консультації» постійно оновлюється і тут кожен зможе знайти для себе інформацію, яка його цікавить.
До речі, це стосується й людей
із обмеженими можливостями, зокрема з вадами зору та слуху. В усьому світі для них створюють належні умови для повноцінного життя
та самореалізації. Не є винятком і
наша держава. Так, нещодавно Уряд
України зобов'язав органи виконавчої влади забезпечити доступність інформації, що міститься на
офіційних веб-сайтах, для користувачів з вадами зору та слуху. Відповідно до нових вимог на офіційному інтернет-ресурсі Державної
прикордонної служби України для
цієї категорії громадян створюється
альтернативна сторінка веб-сайта з
більш простою текстовою структу-

32 роки тому зі стапелів ленінградського
виробничого об’єднання «Алмаз» на воду
був спущений ПСКР–702, який нині гордо
носить назву КРМО «Буковина». 1 грудня
персонал Керченського загону Морської
охорони відсвяткував чергову річницю цього
уславленого корабля.

Кількість відвідувачів

Кількість переглянутих сторінок

191 496

710 157

Протягом 2012 року

410 383

1 497 162

Протягом 11 місяців 2013 року

569 568

2 230 566

рою, де буде здійснено її звуковий
супровід. Також на сайті прикордонного відомства вже давно функціонує постійна рубрика «Аудіоновини», яка надає користувачам
можливість прослухати актуальні
новини про діяльність Служби.
Також нинішнього року у Держ
прикордонслужбі
запроваджено
нову технологію оформлення організованих груп подорожуючих. Ця
інновація є особливо актуальною
для туроператорів і полягає у тому,
що вони за добу до прибуття групи
у пункт пропуску надсилають до органів охорони державного кордону
інформацію про туристів. Відтак
охоронці рубежу мають можливість
її завчасно опрацювати і здійснити
безпосереднє оформлення мандрівників позачергово. Отож тепер перетнути державний кордон у складі
туристичної групи можна за 15-20
хвилин. Таким чином за перший місяць роботи системи було оформлено понад 12 тисяч осіб. Це свідчить
про неабияку популярність даного нововведення. І для того, щоби
турфірми володіли усім необхідним
комплексом інформації про завчасне подання даних про подорожую
чих, на офіційному веб-порталі
ДПСУ функціонує інформаційний
блок «Туристичним операторам».
Слід зазначити, що країни Європейського Союзу позитивно оцінили дану інновацію українських
прикордонників. Так, під час зустрічі з польськими колегами наші
сусіди цікавилися, як працює система та які практичні результати її
впровадження. У підсумку – вони
вирішили створити аналогічну схему для польських туроператорів, а
також розширити співпрацю щодо
обміну інформацією про організовані туристичні групи обох країн.

Черговим кроком у інформуванні громадськості про ситуацію на
державному рубежі стало створення на відомчому сайті розділу «Завантаженість у пунктах пропуску».
Адже одним із чинників виникнення черг перед пунктами пропуску
для автомобільного сполучення є
відсутність у водіїв належної інформації про час очікування транспортних засобів для перетинання державного кордону. Тепер же щодня,
в період з 08.00 до 17.00, з інтервалом у 3 години дані про обстановку
та черги перед пунктами пропуску
розміщуються на офіційному вебсайті прикордонного відомства, а
також надаються поради щодо вибору маршрутів міжнародного руху
для осіб, які подорожують. Ця інформація дублюється на багатьох
інтернет-ресурсах і лунає в ефірі радіостанцій «Radio Roks», «Хіт FM»,
«Europa Plus», «Наше Радіо», «Русское Радио» та інших. До того ж, на
відомчому порталі завантаженість
пунктів пропуску висвітлюється на
«Інтерактивній мапі», а найближчим часом планується запровадити
он-лайн перегляд за допомогою камер відеоспостереження.
Таким чином протягом останніх двох років кількість відвідувачів
офіційного веб-порталу Державної прикордонної служби України
зросла втричі. І це беззаперечно
свідчить про актуальність і корисність запроваджених новацій. Залишається лише зазначити, що на
нашому відомчому сайті й надалі
створюватимуться нові сервіси для
кращого інформування громадськості. А якщо у вас будуть пропозиції щодо оновлення веб-порталу
прикордонного відомства просимо
надсилати їх на електронну адресу:
info@pvu.gov.ua.
n

Сергій ШАМШУРА

З Днем корабля екіпаж поздоровили командир Керченського загону Морської охорони капітан 1 рангу Юрій Лошак, прийшли вітальні телеграми від Азово-Чорноморського регіонального управління та керченської міської громади. На урочистому
зібранні з цієї нагоди були заохочені військовослужбовці, котрі
досягли найбільших успіхів в оперативно-службовій діяльності, а ветерани, які у різні роки проходили службу на «Буковині»,
оглянули рідний корабель, пригадали багато теплих миттєвостей
пов’язаних з ним, поспілкувалися з нинішніми охоронцями морських рубежів.

Протягом 32 років свого літопису КРМО пройшов понад 106
тисяч морських миль, перебуваючи в морі 9 000 ходових годин
(більш ніж 375 діб). Екіпаж корабля брав активну участь у проведенні спеціальних операцій та локальних дій із забезпечення
прикордонного режиму в Чорному та Азовському морях, захисту
суверенних прав України у її виключній (морській) економічній
зоні, безпосередньо вирішував завдання із локалізації конфлікт
ної ситуації навколо острова «Коса-Тузла». Більш ніж переконливими є й результати оперативно-службової діяльності «Буковини»: затримано більше десятка браконьєрських шхун і понад 100
плавзасобів, які займалися незаконним промислом в українській
частині моря, вилучено понад 60 кілометрів браконьєрських сіток, а також більше 7 тонн незаконно виловлених морепродуктів.
До речі, 1997 року тоді ще ПСКР «Буковина», став першим в
історії Прикордонних військ України кораблем, який одночасно
затримав дві шхуни.
Проте такий поважний вік дався взнаки для корабля і зараз він стоїть на ремонті та виведений з кампанії. Однак екіпаж
«Буковини» твердо переконаний, що найближчим часом їхній
КРМО пройде ремонт і модернізацію та обов’язково вийде в
море на охорону державного кордону України.
n

ГЕРОЇ СЬОГОДЕННЯ
Олександр ЯКОВЕНКО,
Оксана ПОЧТОВА

Відважні в службі,
скромні у житті
Навіть нині, коли на їхньому рахунку десять
врятованих людей, ці хлопці дещо ніяковіють, якщо
їх називають героями. Однак, скромні у житті,
вони відважні та впевнені у службі і якщо ситуація
вимагатиме, самовіддано та без вагань виконають
свій обов’язок. Саме так сталося у штормовому
морі всередині серпня цього року.

Екіпаж катера «Калкан»
BG-12 Одеського загону Мор
охорони виконував завдання з
охорони територіального моря.
На борту несли службу старші мотористи-рульові старші
матроси Євген Хома та Євген
Константинов, а також дільничний інспектор прикордонної служби відділу прикордонної служби «Іллічівськ»
сержант Артем Андрюшков.
Все було спокійно, наближався
час обіду, та раптово надійшла
звістка про біду. У штормовому
морі далеко від берега шукали порятунку 10 людей, човен
яких перекинувся.

Прикордонники, розуміючи, що час іде на хвилини, а то
й на секунди, витискали зі свого катера усе, на що він здатен,
аби якнайшвидше прийти на
допомогу. Ризикуючи власною
безпекою, екіпаж розпочав
рятувальну операцію. В складних метеоумовах, професійно
маневруючи у трибальному
штормі, одного за одним прикордонники витягли з морської пастки шістьох українців
і чотирьох громадян Білорусі,
шанси яких врятуватися самотужки були мізерними.
Десять врятованих людей –
неабияка нагорода. Проте нею
відважні прикордонники не
обмежилися. Кілька днів тому
сержант Артем Андрюшков став
лауреатом 1 ступеня щорічної
премії Одеської облради у но-

мінації «За особисту мужність».
З цією подією його привітав
перший заступник начальника Одеської облради Олексій
Гончаренко та вручив диплом
і грошову премію в розмірі
10 тисяч гривень. Ще двох героїв – Євгена Хому та Євгена Константинова – їх керівництво
подаватиме на нагородження
відомчими
заохочувальними
відзнаками за результатами
оперативно-службової
діяльності у 2013 році.
Самі ж потерпілі безмежно вдячні своїм рятівникам.
Зараз серпнева оказія залишається лише пригодою, яку
вони згадують з посмішкою на
обличчі та жартуючи між собою кажуть: «Спасіння потопаючих – справа рук прикордонників!».
n
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Вибір на все життя
Таким генерал–майора у відставці Миколу Прокоповича
Зубарєва я ще ніколи не бачив. Зазвичай добродушний, злегка
усміхнений, він стояв тоді в центрі нашого міста, де проходили
урочистості з нагоди чергової річниці з Дня Перемоги, в глибокій
задумі та навіть зажурі. Сивий ветеран про щось зосереджено
думав, щось згадував. Причому щось сумне, невеселе, про що
свідчили дещо похилена голова і зморшки, які, здавалося, в цей
момент ще більше, ніж звичайно, виділялися на його старечому,
худорлявому обличчі.
Василь НАГІРНИЙ

Я не став відволікати генерала від його
дум. Відзняв своїм стареньким «ФЕДом» два
чи три кадри і лише тоді підійшов до нього,
привітався і привітав зі святом. Про настрій
ветерана, зрозуміло, питань не ставив.
Так про що ж міг думати відважний бойовий генерал, стоячи на площі нашого
містечка, в якому йому випало прослужити
немало років, де й закінчилися згодом його
життєві та ратні дороги? Напевно, згадався
якийсь епізод з часів Великої Вітчизняної
війни. А може згадав когось із полеглих на
ній бойових товаришів…
Побачив світ майбутній генерал 28 липня
1904 року. Його мала батьківщина – станиця Ново-Мінська Ростовської області. Звідти 1926 року й був призваний на військову
службу, ставши курсантом школи Робітничоселянської Червоної армії. Вчився старанно,
докладаючи всіх зусиль, аби якнайповніше
опанувати ази військової науки. І як результат школу закінчив успішно і призначення
отримав гідне – став помічником начальника прикордонної застави.
Служба видалася нелегкою. Адже треба
було не лише виконувати звичні обов’язки,
а й час від часу вступати в жорстокі бої з басмачами. Так було, зокрема, в 1928 – 1929 роках в Кабардино-Балкарії.
Але йшов час, а разом з ним прибавлялося командирського досвіду. Тим більше,
що службу на кордоні він полюбив. Вона
стала для нього невід’ємною часткою його
життя, він вже не уявляв себе без неї. То ж чи
варто дивуватися тому, що за досить короткий проміжок часу Зубарєв пройшов цілий

ряд сходинок службової «драбини». Він поступово обіймає посади начальника застави, начальника штабу полку та начальника
штабу прикордонного загону.
Водночас Микола Прокопович відчував:
щоб ще успішніше справлятися з новими,
щораз складнішими обов’язками по службі,
треба поповнювати багаж своїх знань. Тому
й звернувся до командування з рапортом,
який починався словами: «Прошу направити мене на навчання у Військову академію
ім. М.В. Фрунзе». Йому не відмовили, навпаки, підтримали, висловили впевненість
у тому, що він цей престижний навчальний
заклад успішно закінчить, а також запевнили, що з радістю знову приймуть його в свої
ряди.
Але доля розпорядилася зовсім поіншому. Наприкінці вересня 1939 року неподалік Львова, проходило формування
нового, Рава-Руського прикордонного загону. Цією важливою роботою безпосередньо займався підполковник М.П. Зубарєв,
який після закінчення академії був призначений начальником загону. На плечі молодого керівника лягла велика відповідальність. Загін треба було якомога швидше
«поставити на ноги».
Яка це була нелегка служба, годі й казати. Майже щодня воїни затримували шпигунів та диверсантів, які намагалися будьщо проникнути на радянську територію й
вести там свою підпільну діяльність. Але
воїни в зелених кашкетах не розгубилися
– вони несли службу по совісті, по честі,
виконуючи свій священний обов’язок перед
Батьківщиною.
Справжніми героями показали себе
вояки Рава-Руського загону, коли ворог розпочав війну проти СРСР. Разом з

червоноармійцями і командирами повсякчас
знаходився начальник загону Микола Прокопович Зубарєв, який організовував своїх
підлеглих на відбиття фашистської навали.
Тут буде доречним навести витяг з нагородного листа, складеного на підполковника Зубарєва М.П. у січні 1942 року. Ось
вони, ці рядки: «З перших днів війни прикордонний загін під командуванням підполковника Зубарєва виконував завдання
з охорони тилу й комунікацій Західного
фронту, діючи спочатку на Вітебському напрямку, потім на Невельському і Великолукському напрямках. Загін під командуванням Зубарєва з 10.07.41 р. мав 20 бойових
зіткнень з противником, в результаті яких за
неповними даними противник втратив понад 350 солдатів і офіцерів, було знищено
2 бронемашини, 15 мотоциклів, 1 літак, 16
автомашин, завантажених боєприпасами, а
також захоплені трофеї.
Крім того, загоном під командуванням
Зубарєва проведено 3 рейди в тилах против
ника, де в боях знищено понад 250 фашистів. Підполковник Зубарєв під час всіх боїв
загону проявив мужність, стійкість і відвагу, особистим прикладом надихав бійців і
командирів на безпощадну боротьбу з ворогом, проявив особисту енергію у вихованні
та навчанні особового складу на виконання
поставлених бойових завдань.
За проявлену мужність і героїзм на
фронтах боротьби з німецьким фашизмом
підполковник Зубарєв заслуговує нагородження урядовою нагородою – орденом
Червоного Прапора».
Документ підписали начальник військ
НКВС з охорони тилу Західного фронту
генерал-майор Петров та військовий комісар військ полковий комісар Шевченко.
Як висловлюються в подібних випадках
працівники кадрових органів, представлення було реалізовано. А незабаром Миколу
Прокоповича було підвищено як у військовому званні, так і в займаній посаді – став
полковником, начальником Управління
військ НКВС з охорони тилу Калінінського
фронту.
Від однієї бойової операції до іншої все
більше й більше розкривався військовий
талант полковника Зубарєва. 4 лютого 1943
року йому було присвоєно військове звання
генерал-майора. За цим послідували нові
призначення на найбільш відповідальних
ділянках боротьби з ненависним ворогом.
М.П. Зубарєв стає начальником військ
НКВС з охорони тилу 1-го Прибалтійського, а потім – 1-го Українського фронту.
Кілька слів про те, за що відповідали
ці спеціальні військові формування. Вони
прикривали тил діючої Червоної Армії, виступаючи ар’єргардом частин, що відступали, приймаючи основний тягар боїв на себе,
даючи можливість РСЧА перегрупуватись і
займати чергові вигідні рубежі. Перед ними
ставилися завдання з виявлення дезертирів,
забезпечення порядку на основних шляхах
сполучення, ліквідації диверсійних груп
противника та окремих шпигунів і бандитів,
охорона особливо важливих підприємств
промисловості та залізничних споруд, які
знаходилися в смузі дії фронтів.
Лише цей короткий і далеко не повний
перелік завдань, які покладалися на очолювані генералом М.П. Зубарєвим військові
колективи дає можливість бодай трохи уявити собі той великий обсяг справ, якими
йому доводилося займатися днями й ночами, щохвилини та щосекунди. Миколі Прокоповичу це вдавалося, бо він знав, розумів,
як багато залежить від нього та його підлег
лих для успішного ходу бойових дій, для наближення перемоги над нацизмом.
Нарешті цей довгоочікуваний день Великої Перемоги настав. 8 травня 1945 року
в передмісті Берліна Карлхорсті, в будинку колишнього військово-інженерного
училища, мав бути підписаний Акт про
беззастережну капітуляцію фашистської
Німеччини. Забезпечення охорони цієї
церемонії покладалась на генерал-майора
Зубарєва як начальника військ НКВС по

охороні тилу 1-го Українського фронту.
Микола Прокопович чудово розумів, яка
велика відповідальність лягала на його
плечі. Адже з радянської сторони Акт підписуватиме заступник Верховного Головнокомандуючого Маршал Радянського Союзу
Г.К. Жуков, його супроводжуватимуть державні та військові діячі високого рівня. Братимуть участь у підписанні Акта й високопоставлені представники армій союзників.
Врешті-решт, із голів нацистських злочинців, яким теж належало поставити свої підписи на важливому історичному документі,
до суду жодна волосинка з голови не повин
на була впасти.
З поставленим завданням генерал Зубарєв справився блискуче. Йому вдалося так
все організувати, так націлити людей, що
остання крапка у війні з фашистською Німеччиною була поставлена у всіх відношеннях без найменших похибок.
А потім генерал-майора Зубарєва очікувала ще одна дуже відповідальна місія. Це
поїздка в Москву, де йому 24 червня у складі
зведеного полку 1-го Українського фронту
довелося брати участь у Параді Перемоги. Про цю нерядову подію у своєму житті
Микола Прокопович завжди розповідав із
захопленням та гордістю…
Війна закінчилася, але військова служба для генерала Зубарєва продовжувалася.
Він отримує нове призначення – начальник
прикордонних військ НКВС Сахалінського
прикордонного округу. Там робить все від
нього залежне для зміцнення далекосхідних
рубежів великої держави.
Трохи більше ніж за два роки у військовій долі Миколи Прокоповича настала чергова переміна. «Наверху» порахували, що
його багатий досвід дуже може знадобитися
на рубежах західних. Невдовзі надійшов наказ: генерала Зубарєва призначити заступником начальника Управління військ МВС
Закарпатського прикордонного округу.
Поїздка через всю країну – і Микола
Прокопович на новому місці служби, в місті
Мукачевому. Згодом він стає заступником
начальника військ – начальником штабу
прикордонних військ МДБ Закарпатського
прикордонного округу. З березня 1951 року
генерал М.П. Зубарєв – начальник Управління військ МДБ Закарпатського прикордонного округу.
На новому місці Микола Прокопович швидко ознайомився з обстановкою
та специфікою несення служби воїнамиприкордонниками в гористо-лісистій місцевості. Він постійно знаходився на заставах
та в комендатурах. Передавав молодій зміні
свій бойовий, службовий і просто життєвий
досвід. Згодом робив це в довгостроковому
закордонному відрядженні, а повернувшись
звідти, аж до свого звільнення зі служби в
листопаді 1957 року.
За вміле керівництво військами з охорони державного кордону і проявлені при
цьому мужність, хоробрість, відвагу й героїзм генерал-майор М.П. Зубарєв був нагороджений орденом Леніна, чотирма орденами
Червоного Прапора, орденами: Богдана
Хмельницького першого ступеня, Вітчизняної війни першого ступеня, Червоної Зірки та багатьма медалями.
Вже перебуваючи в запасі, а потім у відставці М.П. Зубарєв не поривав зв’язків з
тими, хто прийшов на зміну йому і таким, як
він, ветеранам-фронтовикам, кому випало
продовжувати й нести далі славну естафету
вартових священних рубежів рідної країни.
Він завжди пишався успіхами в бойовій і політичній підготовці та несенні служби особовим складом Мукачівського Червонопрапорного прикордонного загону…
Пішов з життя Микола Прокопович
Зубарєв 5 вересня 1980 року. І хоча відтоді
минуло вже чимало часу, його тепло згадують ветерани-прикордонники, які проживають у Мукачевому, а також усі, хто знав
його по спільній громадській роботі, а також
сусіди та знайомі. Згадують як людину, яка,
зробивши колись свій життєвий вибір, залишилася вірною йому назавжди.
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23:00 «НІЧНИЙ ПРОДАВЕЦЬ»

23:20 «ЧОРНА ДІРА»

00:15 «ПІДСАДНИЙ»

00:55 «ШУКАЙТЕ ЖІНКУ»

НОВИЙ КАНАЛ

УКРАЇНА

ICTV

СТБ

У місті орудує маніяк. Його
час — ніч. Його улюблена погода — дощ. І саме в таку ніч
студент, який підробляє продавцем, заступає на зміну в
цілодобовий магазин...

Зореліт здійснює посадку на
незнайомій планеті. Капітан загинув, і його місце займає Керолін. Велика частина пасажирів
мертва, але серед тих, що вижили, — містер Джонс, який супроводжує злочинця Ріддіка.

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

Шефа паризького офісу знаходять убитим. Його секретарка
Аліса вирішує взяти розслідування у свої руки і заплутує все
так, що навіть досвідчений поліцейський Гранден нічого не
може вдіяти.

ПЕРШИЙ
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Полiттеатр
10.10 Без цензури
10.35, 16.05 Т/с «Таємниця

старого мосту»
11.25 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Шеф-кухар країни
13.05 Хто в домi хазяїн?
13.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
13.45, 04.30 Свiтло
14.05 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
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Життя на рiвних
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50 Сiльрада
19.15, 01.40 Про головне
19.30 Фестиваль пiснi в
Коблево
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Знак питання
21.50 Фестиваль пiснi в
Каховцi «Музика нас
з'єднала»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою
додому
02.00 ТелеАкадемiя

ІНТЕР
05.30 Х/ф «Її серце»
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 «Опiвднi на

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.30
10.05

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
12.00 Т/с «Я тебе нiкому не
вiддам»

пристанi»

Світлана була
перспективною
піаністкою і щасливою дружиною. Однак у результаті нещасного випадку в
неї були серйозно пошкоджені
кисті рук, і з роботою довелося
попрощатися.
Вийти з депресії
їй допомагає чоловік Олександр
— водій автобуса.

12.00 Новини
12.20 Т/с «Опiвднi на
пристанi»

13.40 Судовi
14.35
15.40
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.30
01.30
04.40

справи
Сiмейний
суд
Чекай на мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Жiнки на
межi»
Подробицi
Т/с «Чорнi
кiшки»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Т/с «Таїланд»
Стосується
кожного

14.00 ТСН
14.25 Т/с «Я тебе нiкому не
вiддам»

16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та
19.30
20.40
21.30
23.40
00.05
02.20

покарання»
ТСН
ТСН
Т/с «Шерлок Холмс»
ТСН
Х/ф «Великий
майстер» Y
Т/с «Сусiди»

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.25 Економiчний iнтерес
06.30 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.25 Дiловi факти
07.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Т/с «Прокурорська

СТБ
05.30 Чужi помилки
06.15 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна правда
про зiрок

09.35 Таємницi «Х-

Фактора». Вiд долi не
втечеш
10.35 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
Віра, вродлива
жінка, ніяк не може влаштуватися
на роботу. На
кожному новому
місці вона отримує від начальника непристойні
пропозиції. І тоді
подруга Катя за
допомогою гриму робить із Віри
«страшка».

перевiрка»
Будні працівників
прокуратури
завжди важкі.
Справу неправомірно закрито,
засуджений невинний, чому є
докази, і справжній злочинець
залишився на волі – все це приводи для проведення прокурорської
перевірки.

12.40 Битва екстрасенсiв.

10.25 Х/ф «Мiсце зустрiчi
12.45
13.00
18.45
19.25
20.10
22.15
00.15
02.15
03.20

змiнити не можна»
Факти. День
Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
Свобода слова
Х/ф «Пiдсадний» Y
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

14.55
15.55
18.00
18.20
20.15
22.00
22.25
23.25
00.55
02.20

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

НОВИЙ
05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.30 М/с
«Черепашки нiндзя»
06.35, 13.50 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Джон Картер»
11.45 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
14.35 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Татусевi дочки»
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 «Нiчний
продавець» Y
00.55 Репортер
01.05 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.45 Т/с «Плiткарка»
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi
02.45 Медицина Київської
Русi
03.00 Слово i зiлля
03.15 Свiт Юрiя Дрогобича
03.30 Унiверситети
милосердя
03.40 Зона ночi
03.45 Хто гоїв рани
козакам?
04.00 Рiднi стiни
04.15 Мольфар
04.45 Зона ночi
04.50 Так нiхто не кохав

НТН
05.00 Х/ф «Транссибiрський
експрес»

06.30 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
08.00 Агенти впливу
09.00, 04.10 Правда життя
09.40 Легенди шансону
10.45 Т/с «Далекобiйники.
Десять рокiв потому»
14.50 Т/с «Павутиння-7»
19.00, 21.40 Свiдок
19.30 Т/с «У зонi ризику»
22.00 Т/с «Згадати
майбутнє»
23.00 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
01.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-2»
ТЕТ
06.55 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.05 Т/с «Якось у казцi»
14.00 Богиня шопiнгу
15.40 У ТЕТа тато!
16.45 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Два батька i два
сини»
22.10 6 кадрiв
23.15 Дурнів+1
23.55 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

УКРАЇНА
06.15 Срiбний апельсин
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Берег Надiї»
13.15 Кохаю! Чекаю!
14.15, 17.20, 22.30 Т/с
«Слiд»

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
19.20
20.00
22.00
23.20
01.30

iсторiя»
Говорить Україна
Т/с «Балабол»
Подiї дня
Х/ф «Чорна дiра» Y
Профiлактика

ФУТБОЛ 1
07.05 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
07.20, 01.05 Futbol Mundial
08.00, 17.25 Чемпiонат Англiї.
«Саутгемптон» – «Ман
Сiтi»
10.15 Великий футбол
12.00 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» –
«Евертон»
14.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
14.35 Чемпiонат Францiї.
«Монако» – «Аяччо»
16.45 Д/с «Back in the
USSR»
19.25, 00.00 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
20.30 Європейський
weekend
21.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Свонсi» –
«Халл Сiтi»
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23:05 «МАМО, НЕ ГОРЮЙ»

23:25 «СХОВАНКА»

00:10 «СТУКАЧКА»

01:30 «ГЕНЕРАЛЬСЬКА ДОЧКА»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

1+1

ІНТЕР

Було веселе весілля. Гуляв Морячок. З'явився Турист і став
приставати до Нареченої. Морячок його вдарив. Сильно. Тепер
Морячка всі шукають: міліція,
бандити, свідки, родичі та інші
офіційні особи.

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

Кетрін Балковак — відважний
коп із Небраски, яка отримує
завдання вирушити в Боснію,
щоб з'ясувати причини сексторгівлі країні. У цей час у цій
державі панує хаос після проведення військових дій.

Убивство завжди жахливе. Особливо, якщо жертва — молода
вродлива жінка. Вона була офіцером збройних сил США і дочкою славетного генерала. В
американській армії не люблять
виносити сміття з хати.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35 Доброго ранку,

05.25
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10

Україно!

06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.45, 16.15 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.30 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Знак питання
12.25 Д/ф «Епоха Платона
Майбороди»
13.30 Х/ф «Бiг»

15.00, 18.20, 01.20, 03.00

Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Українська пiсня
17.05 Т/с «Фронт у тилу
ворога»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.05 Останні
попередження
19.35 Концерт Вiтаса «Пiснi
моєї мами»
21.40 Концерт «Я люблю
тебе, Україно!»
22.30 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою
додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

12.00
12.20
13.40
14.40
15.40
16.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.25
01.30
03.20
03.50
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 «Чорнi кiшки»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Ганничка»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Жiнки на межi»
Подробицi
Т/с «Чорнi кiшки»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Х/ф «Генеральська
дочка» Y
Подробицi
Слiдство вели...
Стосується кожного

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.30
10.10
12.05
14.00
14.25
15.40
16.45
17.10
19.30
20.40
21.30

23.45
00.10
02.10

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Шерлок
Холмс»
ТСН
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
ТСН
Футбол. «Манчестер
Юнайтед»
(Манчестер) –
«Шахтар» (Донецьк)
ТСН
Х/ф «Стукачка» X
Т/с «Сусiди»

04.50
05.20
06.25
06.30
06.35
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
10.20
12.45
13.00
13.05
14.30
16.35
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.30
02.00
02.45
04.30

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 «Спецзагiн
«Шторм»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Схованка» Y
Кримiнальний
облом
Т/с «Тринадцятий»
Х/ф «Блекджек» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда

05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.30 М/с

про зiрок
10.05 Х/ф «Роза вiтрiв
прощальних»

06.35, 13.45 М/с «Губка

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

12.05 Х/ф «Звiдки беруться
13.55
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.25
23.25
01.15
02.30

дiти?»
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
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 «Шукайте жiнку»
Нiчний ефiр

«Черепашки нiндзя»
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»
13.25 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.05 Х/ф «Мамо, не
горюй» Y
00.55 Репортер
01.05 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.45 Т/с «Плiткарка»
02.30 Зона ночi
02.35 Чорний колiр
порятунку
03.00 Моє серце ножами
проймає
03.20 Зона ночi
03.25 Найкращi... Серед
повитух
03.40 Земцi
03.55 Благодiйна медицина
04.10 Памятай про життя
04.25 Зона ночi
04.30 Сумний П'єро
04.55 Жар-птиця

УКРАЇНА

НТН

05.35 Х/ф «Юнiсть генiя»
07.00 Х/ф «Тести для

справжнiх чоловiкiв»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.40, 04.45 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.55, 19.30 Т/с «У зонi
ризику»

14.50, 17.00 Т/с «Погоня за
янголом»

22.00 Т/с «Згадати
майбутнє»

23.00 Т/с «Кримiналiсти:
00.00
01.00
03.10
05.15
ТЕТ

мислити як
злочинець»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-2»
Речовий доказ
Правда життя

06.55 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Ксена –
13.05
14.00
15.40
16.45
18.00
19.00
20.00
22.10
23.30
01.25
02.10
02.55

принцеса-воїн»
Т/с «Якось у казцi»
Богиня шопiнгу
У ТЕТа тато!
Королева балу
ТЕТки i шмотки
Моду народу
Т/с «Два батька i два
сини»
6 кадрiв
Т/с «Секс i мiсто»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
З ночi до ранку

05.00, 05.45 Срiбний
апельсин

06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.20 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20, 22.30
Т/с «Слiд»

10.05, 20.00 Т/с «Балабол»
12.15, 04.55 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 04.15 Говорить
Україна

22.00, 03.45 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-6»
02.05 Х/ф «Чорна дiра» Y
ФУТБОЛ 1
06.15, 16.00 Європейський
weekend

07.40 Найсмiшнiшi

футбольнi моменти

08.00, 18.45 Чемпiонат

Англiї. «Арсенал» –
«Евертон»
10.30 Чемпiонат Англiї.
«Свонсi» – «Халл
Сiтi»
12.25, 20.50 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.00 Великий футбол
14.40 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
17.40 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
21.30 Лiга Чемпiонiв.
«Арсенал» –
«Шахтар». Сезон
2000/2001
23.55 Д/с «Back in the
USSR»
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23:00 «МАМО, НЕ ГОРЮЙ-2»

00:30 «СПОСТЕРІГАЧ»

01:35 «У ПАСТЦІ ЧАСУ»

03:00 «ЧАС ЖУРБИ ЩЕ НЕ ПРИЙШОВ»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ІНТЕР

ICTV

Цього разу в центрі сюжету не
кримінальні розборки, а політичні інтриги. У приморському місті
N починаються вибори мера.
Кандидати — місцевий кримінальний авторитет Турист і Прокурор.

Вісім років агент ФБР Джоел
Кемпбелл вистежував серійного
вбивцю. Не в змозі осягнути
збочену логіку маніяка, детектив
залишає службу і переїздить в
інше місто, сподіваючись знайти спокій і зажити по-новому.

Молоді археологи, які ведуть
розкопки у Франції, знаходять
дивовижні історичні артефакти:
таємничий папірець з проханням про допомогу, написаний в 1357 році... їхнім професором!

Одного разу в селищі, де живуть
люди різних національностей,
з'явився незнайомець, який називає себе землеміром. З цього
часу жителі селища почали потрапляти в найнеймовірніші
пригоди.

ПЕРШИЙ
06.35 Доброго ранку,
Україно!

06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради

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

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.30 Уряд на зв'язку з

громадянами
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
12.30 Дорослi iгри
13.20 Х/ф «Бiг»

15.00, 18.20, 01.20, 03.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Крок до зiрок
16.35 Т/с «Фронт у тилу
ворога»
17.55, 01.40 Про головне
18.55 Фiнансова
перспектива
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Концерт «Я люблю
тебе, Україно!»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою
додому
02.00 ТелеАкадемiя

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 «Чорнi
кiшки»

11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство
13.40
14.40
15.40
16.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.30
00.30
01.35
03.20
03.50
04.35

вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Ганничка»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Жiнки
на межi»
Подробицi
Т/с «Чорнi кiшки»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Х/ф «У пастцi
часу»
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
09.30
10.05

12.00
13.00
14.00
14.25
15.40
16.45
17.10
19.30
20.40
21.30
23.40
00.05
00.30
02.15
03.00
03.45
04.10

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

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей
04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.30 Економiчний

06.35
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.10
14.35
16.45
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.20
02.15
03.00
04.35

iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Снайпер-2»
Стоп-10
Т/с «Тринадцятий»
Х/ф «Час
журби ще
не прийшов» Y
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда

09.45
10.50
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
02.25

НОВИЙ
05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.30 М/с

про зiрок
Зiркове життя
Врятуйте нашу сiм'ю-2
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Х/ф «Корупцiя»
У квартирі знайдено труп молодої вродливої
жінки, господині
оселі. Інспектор
Гуров відкидає
версію пограбування: з квартири нічого не
зникло. Підозрюються четверо:
чоловік убитої, її
приятель, сусід
за сходовим
майданчиком...

03.45 Нiчний ефiр

«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»
10.55, 18.00, 22.00 Т/с
«Воронiни»
13.25, 14.25 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00, 01.10 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Х/ф «Мамо,
не горюй-2» Y
01.20 Т/с «Щоденники
вампiра»
02.00 Т/с «Плiткарка»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50, 03.50 Зона ночi
02.55 Середньовiччя
зачиняється о 18.00
03.10 Я, милiстю Божою,
пан возний
03.35 Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
03.55 Чи повернеться
лiкар?
04.10 Благодiйна медицина
04.25 Памятай про життя
04.35 Зона ночi
04.40 Тася
04.50 Рай

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

НТН
06.05 Х/ф «Кохання з
привiлеями»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.45, 04.10 Свiдок
09.00 Засуди мене
10.00 До суду
11.50 Т/с «Детективи»
12.55, 19.30 Т/с «У зонi
ризику»

14.50, 17.00 Т/с «Погоня за
янголом»

00.00
01.00
03.15

Т/с «Слiд»

10.05, 20.00 Т/с «Балабол»
12.15 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

22.00 Т/с «Згадати
23.00

Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20, 22.30

майбутнє»
Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-2»
Речовий доказ

ТЕТ
06.55 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00, 21.05 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
13.10 Т/с «Якось у казцi»
14.05 Богиня шопiнгу
15.40 У ТЕТа тато!
16.45 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Два батька i два
сини»
22.10 6 кадрiв
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
02.55 З ночi до ранку

19.20, 04.50 Говорить
Україна

22.00, 03.35 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-6»
02.05 Т/с «СОБР»
04.05 Т/с «Форс-мажори2»

05.30 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
07.40 Топ-матч
08.00 Лiга Чемпiонiв.
«Арсенал» –
«Шахтар». Сезон
2000/2001
10.25, 18.00 Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.40 Д/с «Back in the
USSR»
16.00 Лiга Чемпiонiв. ПСВ –
«Динамо». Сезон
2000/2001
20.30 Нiч Лiги Чемпiонiв
21.00 Live. Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
00.00 Огляд середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
01.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Марсель» – «Борусiя»
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13:20 «ТАБІР ІДЕ В НЕБО»

14:25 «ОЛЕКСАНДРА»

23:00 «ВІД 180 І ВИЩІ»

02:55 «ОСТАННЯ ІСТИНА»

ПЕРШИЙ

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

В основі сюжету — кілька непересічних історій кохання: гордої
красуні циганки Ради і конокрада
Лойко; золотоволосої Юлішки,
закоханої в Лойко; дворянина
Сіладі, який пристрасно кохає
Раду.

Саша — фельдшер «Швидкої
допомоги». Вона несамовито
працює, не ходить в ресторани, не гуляє з подругами. Просто вона дуже кохає свого чоловіка Рому, і все в її житті зосереджено навколо нього.

Костик мріяв познайомитися з
високою дівчиною. І ось одного
разу він зважився! Костя працював у фітнес-центрі, фотографії
та телефони клієнток були у
нього в комп'ютері, і він почав
телефонувати дівчатам...

У ставку Центрального парку
Нью-Йорка знайдено відрубану
руку. Розслідування цієї справи
доручається детективу Рему
Мейсі. Крок за кроком досвідчений сищик намагається відновити картину злочину.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35 Доброго ранку,

05.25
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

Україно!

06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї

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

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.40, 15.50 Т/с «Таємниця

старого мосту»
10.25 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Д/ф «Мiсце пам"ятi –
Бикiвня»
13.20 Х/ф «Табiр iде в
небо»

15.00, 18.20, 01.20, 03.00
Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.20, 04.00 Рояль у кущах
16.40 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.40 Концерт Вiтаса
«Мама i син»
21.40 Надвечiр'я
22.30 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.10 Смiх iз доставкою
додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

11.10
12.00
12.20
13.40
14.40
15.40
16.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.30
00.30
01.30
03.05
03.35
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 «Чорнi
кiшки»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Ганничка»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Жiнки
на межi»
Подробицi
Т/с «Чорнi
кiшки»
Т/с «Кулiнар-2»
Т/с «Картковий
будинок»
Х/ф «Паранойя»
Подробицi
Слiдство вели...
Стосується
кожного

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
09.30
10.10
12.05
14.00
14.25
16.45
17.10
19.30
20.40
21.30
23.45
00.10
02.00
03.40
04.05

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Шерлок
Холмс»
ТСН
Х/ф «Олександра»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
ТСН
Т/с «Шерлок
Холмс»
ТСН
Х/ф «Веснянi
надiї» Y
Х/ф «Олександра»
ТСН
Х/ф «Веснянi
надiї» Y

04.50
05.15
06.20
06.25
06.30
06.55
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
10.20
12.45
13.00
13.10
14.35
16.40
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.20
02.15
02.55
04.35

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум
в Українi
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Снайпер-3»
Несекретнi
матерiали
Т/с «Тринадцятий»
Х/ф «Остання
iстина» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

06.00 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда
про зiрок

10.05 Х/ф «Здивуй
12.05
13.55
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.55

мене» W
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Х/ф «Не було
смутку» W
Розмірений побут успішного
вченого-холостяка несподівано
змінила п’ятирічна непосидюча
мила Сашенька,
його позашлюбна дочка, про існування якої він
дізнався тільки
після несподіваної смерті її матері...

02.10 Нiчний ефiр

05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.15, 13.30 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 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Татусевi дочки»
16.50 Т/с «Метод Лаврової»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.00 Х/ф «Вiд 180
i вищі» Y
01.00 Репортер
01.10 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.50 Т/с «Плiткарка»
02.35 Служба розшуку дiтей
02.40 Зона ночi
02.45 Видряпатися на попа
03.00 Бий, хто цнотливий
03.15 Втраченi права
03.30 За литовської доби
03.45 Магдебурзькi хронiки
04.00 Першi кроки
кримiналiстики
04.15 Кохання всього життя
04.30 Зона ночi
04.35 Невгамовний
Пантелеймон
05.05 Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

05.10, 14.50, 17.00 Т/с
«Погоня за янголом»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40,
02.35, 04.20 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»

23.00 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
00.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
01.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес-2»
03.05 Речовий доказ
03.50, 04.50 Правда життя
ТЕТ

06.55 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00, 21.05 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
13.10
14.05
15.40
16.45
18.00
19.00
20.00
22.10
23.30
01.25
02.10
02.55

принцеса-воїн»
Т/с «Якось у казцi»
Богиня шопiнгу
У ТЕТа тато!
Королева балу
ТЕТки i шмотки
Моду народу
Т/с «Два батька i два
сини»
6 кадрiв
Т/с «Секс i мiсто»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
З ночi до ранку

06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20, 22.30
Т/с «Слiд»

10.05, 20.00 Т/с «Балабол»
12.15 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 04.50 Говорить
Україна

22.00, 03.35 Подiї дня
00.15 Т/с «Мент у законi-6»
02.05 Т/с «СОБР»
04.05 Т/с «Форс-мажори2»

05.30 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
06.15, 14.50 Огляд середи.
Лiга Чемпiонiв УЄФА

08.00, 03.35 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Марсель» –
«Борусiя»
10.35, 16.05 Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.45 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Наполi» – «Арсенал»
18.30, 00.00 Шлях до
Турина
19.50 Live. Лiга Європи
УЄФА. ПСВ –
«Чорноморець»
22.00 Live. Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Європи УЄФА
01.20 Лiга Європи УЄФА.
«Зюльте-Варегем» –
«Рубiн»
05.35 Новини + анонси
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14:25 «ОБІТНИЦЯ МОВЧАННЯ»

19:30 «ВТЕЧА»

22:10 «ВЕДМЕЖАТНИК»

23:00 «ВАГІТНИЙ»

1+1

НТН

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

Ірина виїжджає до Москви. У
столиці вона знайомиться з підприємцем Георгієм. Вони одружуються. Ірина починає розуміти,
що під маскою люблячого і турботливого чоловіка ховається
жорстока людина.

В одну мить усе змінилося в
житті Євгена, успішного кардіохірурга. У день підписання найважливішого контракту трагічно
гине його дружина. А сам Євген
став головним підозрюваним у
її смерті...

Макс вмовляє Ніка поступитися
своїми двома правилами: завжди працювати наодинці і ніколи
не грабувати в своєму місті. Він
навіть знайшов Ніку партнера. І
ось події починають стрімко
розвиватися...

Це історія про чоловіка, який почувши, що думка матеріальна,
вирішив загадати бажання.Однак
не врахував однієї важливої деталі: бажання слід загадувати правильно. Побачивши падаючу зірку,
він вимовив: «Хочу дитину»

ПЕРШИЙ
06.35 Доброго ранку,
Україно!

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, 16.00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.25 Т/с «Монте Крiсто»
11.25 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.45, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Вiра. Надiя. Любов
13.20 Х/ф «Як вас тепер
називати»

15.00, 18.20, 01.20, 03.00

Новини (iз
сурдоперекладом)
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30, 03.15 Секрети успiху
16.50 Х/ф «Мир тому, хто
входить»
19.00 Фiнансова
перспектива
19.20 Фестиваль гумору
«Умора»
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 iз доставкою
додому
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.55 Хто в домi хазяїн?
04.15 Сiльрада
04.35 Дорослi iгри

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 «Чорнi
кiшки»

11.10 Слiдство
12.00
12.20
13.40
14.40
15.40
16.45
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
00.40
02.40
03.10

03.55

вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Ганничка»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Жiнки
на межi»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Крокодил
Дандi-2» Y
Подробицi
Д/ф «Юрiй
Гагарiн. Смерть
без права
переписки»
Слiдство вели...

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
09.30
10.10
12.05
14.00
14.25
16.45
17.10
19.30
20.25
22.25
00.25
00.50
02.10
03.40

ICTV
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.10 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Т/с «Шерлок
Холмс»
ТСН
Х/ф «Обiтниця
мовчання»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Вечiрнiй
Київ-2013
Т/с «Шерлок
Холмс»
ТСН
Х/ф «Ховайся»Y
Х/ф «Обiтниця
мовчання»
Т/с «Свiт Сонi»

06.25
06.50
07.25
07.35
08.45
09.15
10.15
10.30
12.45
13.00
13.10
14.35
16.40
18.45
19.25
20.00
21.55
23.05
23.30
01.30
03.15
04.00
04.40

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 «Спецзагiн
«Шторм»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Машина часу
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в Українi
Х/ф «Снайпер-4.
Перезавантаження»
Х/ф «Той, хто мене
оберiгає» Y
Т/с «Тринадцятий»
Т/с «Полiцейська
академiя»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.25 Чужi помилки
06.10 Х/ф «Привiт,

08.05
09.45
15.10
16.10
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
23.35
01.00

кiндере!»
Неймовiрна правда
про зiрок
Т/с «Коли його зовсiм
не чекаєш»
Звана вечеря
Т/с «Коли його зовсiм
не чекаєш»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Куб-4
Х/ф «Суєта суєт» W
Чоловік іде до іншої, але саме ця
подія відроджує
кохання, притуплене побутом і
часом. А турбота
про дочку, яка
втекла з нареченим в інше місто,
знову і знову зіштовхує колишнє
подружжя на
життєвому шляху...

02.30 Нiчний ефiр

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

НТН
05.15 Т/с «Погоня за

06.35
07.00
07.35
08.35
09.00

13.10 Т/с «У зонi ризику»
14.55 Т/с «Погоня за

10.00
11.00
13.25
13.30
13.45
14.30
14.50
15.50
16.50
18.00
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00
23.00
00.50
01.00
01.40
02.25
02.30
03.20
03.25
03.40
03.55
04.10
04.20
04.25
04.50

нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Черепашки
нiндзя»
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Метод Лаврової»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Молодiжна
команда»
Т/с «Кухня»
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Вагiтний» Y
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Плiткарка»
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Джерела Вiтчизни
Братiє i дружино
За литовської доби
Дике поле
Зона ночi
Обожнювана
Червона Земля (Terra
Vermelha)

янголом»

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»
янголом»

16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Погоня за
янголом»

19.00 Свiдок
19.30 Х/ф «Втеча»
22.10 Х/ф «Ведмежат-

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.25, 17.20, 21.00,
22.30 Т/с «Слiд»
10.05 Т/с «Балабол»
12.15 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

ник» Y
00.40 Х/ф «Спекотний
день» Y
02.25 Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»
03.55 Правда життя

19.20, 04.10 Говорить

ТЕТ
06.00 Телепузики
06.30, 07.20 М/с
«Лалалупси»
06.55 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
10.00 Країна У
11.05, 00.35 Одна за всiх
12.10 Т/с «Ксена –
принцеса воїн»
13.10 Т/с «Якось- у казцi»
14.05 Богиня шопiнгу
15.40 У ТЕТа тато!
16.45 Королева балу
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Iкона стилю
20.15 Х/ф «Зубна фея»
22.40 Смiшнiше, нiж
кролики
23.30 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.10 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»

ФУТБОЛ 1
07.20 Д/с «Back in the
USSR»
08.00 Лiга Європи УЄФА.
ПСВ – «Чорноморець»
10.30 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Європи
УЄФА
12.30 Лiга Європи УЄФА.
«Зюльте-Варегем» –
«Рубiн»
14.30 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
16.05 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
18.35 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Марсель» –
«Борусiя»
20.45, 00.30 Чемпiонат
Iталiї. Передмова до
туру
21.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини. «Герта» –
«Вердер»
23.55 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру

Україна

22.00, 03.40 Подiї дня
00.15, 02.05, 05.35 Т/с
«Мент у законi-6»
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17:10 «МИШАЧЕ ПОЛЮВАННЯ»

1+1

Брати Ерні та Ларс дуже сумували після смерті свого батька.
Однак батько подбав про своїх
синів і залишив їм розкішний
старовинний особняк. Правда,
з'ясувалося, що вони — не єдині
господарі будинку...

Люди Ікс — діти атомного століріччя, надлюди. Кожен із них був
народжений у результаті унікальної генетичної мутації, що наділила їх незвичайними дарами.
Професор Ксавьє хоче, щоб
мутанти і люди жили в мирі...

Дружину і дочку Клайда вбивають
під час пограбування. Коли злочинців знаходять, справу доручають помічникові прокурора Райсу, який змушений піти на угоду
з підозрюваним. Через 10 років
убивцю знаходять мертвим...

Бокс заборонений через негуманність і замінений боями 2000фунтових роботів. Колишній
боксер, а тепер промоутер нарешті знайшов свого чемпіона,
коли йому попався вибракуваний, однак дуже здібний робот.

06.00 Пiдсумки
06.20 Смiх iз доставкою

05.30 Шустер Live
09.30 Усе для мами
10.00 Д/ф «Леонiд

додому

17.40
18.00
18.30
20.45
20.55
21.00
21.25
22.00
22.50
23.10
00.50
01.20
01.45

02.55
03.50
04.05
04.45
05.05

23:05 «ЖИВА СТАЛЬ»

ICTV

ІНТЕР

08.30
09.05
09.15
09.30
10.05
11.10
12.10
15.20
16.20

21:50 «ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ ГРОМАДЯНИН»
1+1

ПЕРШИЙ

07.05 Фiльм-концерт

20:25 «ЛЮДИ ІКС»
НТН

«Г. Хазанов. П'ять
граней успiху»
Панянка та кулiнар
Життя на рiвних
Армiя
Православний вiсник
Моменти життя
Театральнi сезони
Х/ф «Бiг»
В гостях у Д. Гордона
Ювiлейний концерт
ансамблю «Сябри» в
Лужниках
Український акцент
Золотий гусак
Фестиваль гумору
«Умора»
Слово регiонам
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Без цензури
Українська пiсня
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Фiльм-концерт
«Г. Хазанов. П'ять
граней успiху»
Смiх iз доставкою
додому
Пiдсумки дня
Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
Нащадки
Школа юного
суперагента
Секрети успiху
Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
Надвечiр'я

11.00
13.00
15.10

18.00

20.00
20.30

22.30

23.30

00.30
01.30
03.00
05.00

Биков. Зустрiчна
смуга»
Х/ф «Рiдна
людина»
Х/ф «Прикмета
на щастя»
Мiжнародний
фестиваль
гумору
«Юрмала»
Т/с «Кохання
несподiвано
нагряне»
Подробицi
Т/с «Кохання
несподiвано
нагряне»
Великий
бокс. Двобiй
за участю О. Усика
Великий бокс.
Двобiй за участю
С. Федченко
Д/ф «Жорстокий
спорт»
Х/ф «Злочинна
пристрасть» Y
Х/ф «Прикмета на
щастя»
Мiжнародний
фестиваль
гумору
«Юрмала»

1+1

ICTV

06.20 М/ф «Пiтер Пен»
07.50 ТСН
09.00 Квартирна лотерея
10.00
10.05
11.10
12.35
14.00
14.25
15.30
15.40
16.20
18.30
19.30
20.25
22.40
23.05
01.40

«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
Свiтське життя
Чотири весiлля
Мiняю жiнку-8
ТСН
Моя сповiдь
М/с «Машинi казки»
М/с «Маша i Ведмiдь»
Вечiрнiй Київ-2013
Розсмiши комiка-4
ТСН
Х/ф «Люди Х» Y
ТСН
Х/ф «Жива сталь»
Х/ф «Олiмпiйське
селище»
Москва. Серпень 1980 року.
Влада СРСР готує Москву до
приїзду олімпійських гостей .
У зв’язку з кампанією з «очищення» Москви
неблагонадійних
громадян, інакодумців і дисидентів відправляють
за 101-й кілометр у дачні селища і санаторії.

03.15 Х/ф «Люди Х» Y
04.50 Х/ф «Ховайся» Y

СТБ

05.15
05.45
06.55
07.25
09.35
10.45
11.15
12.05
12.40
13.05
13.35
14.00
18.45
19.00
19.55
21.50

Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Товстуни»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
«Путьова» країна
Наша Russia
«Путьова» країна
Т/с «Лiквiдацiя»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Лiквiдацiя»
Х/ф «Законослухняний громадянин» Y
00.00 Х/ф «Вiдлiк
убивств» Y

Кессі Мейуззер
розслідує звіряче
вбивство молодої жінки. Здавалося б, ланцюжок
доказів нестримно веде до розгадки, але випадок виявився далеко не таким
простим, як може здатися на
перший погляд.
Всі докази були
сфабриковані...

НОВИЙ

05.30 Х/ф «Баламут» W
06.55 Караоке
07.50
09.00
10.00
11.15
14.10
19.00
22.15

23.30
00.50
01.40

на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
ВусоЛапоХвiст
Танцюють усi!-6
Зваженi
та щасливi-3
Х-Фактор-4
Таємницi «ХФактора». Однi проти
всiх
Х-Фактор-4
Детектор брехнi-4
Х/ф «Баламут» W
Герой фільму –
сільський хлопчик Петро Горо-

05.20 Україна чудес
06.50 Ревiзор
08.50 Вiйна свiтiв.

11.00
12.00
13.00
14.00
18.00
19.55

22.50
00.50
02.50
02.55

хов, який після
закінчення школи

03.10

вступає на економічний факуль-

03.25

тет московського
інституту. Багато
несподіванок йому приготувало
міське життя. Але

02.20 Х/ф «Той, хто мене

відступати Петро

оберiгає» Y
04.00 Х/ф «Товстуни»

не збирається...

03.05 Нiчний ефiр

03.40
03.55
04.00
04.15
04.25
04.30

Ревiзор проти
Шефа
Уральськi
пельменi
Шурочка
Дорослi, як
дiти
Т/с «Воронiни»
М/ф «Вольт»
Х/ф «Гаррi
Поттер i смертельні
реліквії.
Частина 1»
Х/ф «Пограбування
на Бейкер стріт» Y
Х/ф «Мiккi
i Мод»
Зона ночi
Запорiзька
Сiч. Витоки
Зоряний час
козацтва
Козаччина
руїна
Там, на горi,
сiч iде
Зона ночi
Козацький флот
Гартуючи
юнацтво
Зона ночi
Послання

УКРАЇНА

НТН

04.20 Т/с «Погоня за

янголом»
07.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-2»
11.30, 03.10 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30, 03.35 Правда життя
14.00 Легенди шансону
14.55 Х/ф «Втеча»
17.10 Х/ф «Мишаче
полювання»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-7»
23.00 Втеча. Реальнi iсторiї
23.30 Х/ф «День кiнця
свiту» Y
01.30 Х/ф «Спекотний
день» Y
04.00 М/ф «Повернення
блудного папуги»

ТЕТ

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша10.05
10.40
12.10
12.50
15.45
18.05
20.30
22.00
23.50
01.25
03.10

дослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/ф «12 завдань
Астерiкса»
М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
Х/ф «Я, знову я та
Iрен»
Х/ф «Зубна фея»
Т/с «Два батька i два
сини»
Х/ф «Мурахи у
штанях» X
Х/ф «Сорокаоднорiчний незайманий» Y
Х/ф «Троцький» X
З ночi до ранку

07.00, 19.00, 02.15 Подiї
07.10 Х/ф «Казаам» W
09.00, 10.00 Т/с «Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Т/с «Адвокат»
15.10 Х/ф «Катине щастя»

W

19.20 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки» W

21.20 Х/ф «Гра в правду»

W

23.25 Х/ф «Удовиний
пароплав» Y

01.25 Хто гiдний бiльшого?
02.35, 04.05 Т/с «Мент у
законi-6»

06.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ 1
08.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА.

«Наполi» – «Арсенал»

10.20 Один на один з
Гамулою

12.00 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА

13.00 Лiга Європи УЄФА.
16.25
16.55
18.55
19.50
20.55
23.30

ПСВ –
«Чорноморець»
Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру
Live. Чемпiонат
Англiї. «Челсi» –
«Кристал Пелес»
Live. Чемпiонат Iталiї.
«Катанья» – «Верона»
Коефiцiінти ФIФА/
УЄФА
Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Барселона» –
«Вiльяреал»
Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – «Кристал
Пелес»

qrjlprfpoojl
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16:45 «СНАЙПЕР-4. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»

16.10
16.30
17.25
18.15
18.40
19.20
20.30
20.40
20.50
21.00
21.55
22.20
22.55
23.00
23.35
00.50
01.20
02.10
02.20
02.30
05.30

00:30 «ПРИВІТ, КІНДЕРЕ!»

01:25 «І ТАК, І НІ»

ICTV

СТБ

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

Працюючи з ООН в Демократичній республіці Конго, сержант
морської піхоти Брендон Беккет,
син відомого снайпера Томаса
Беккета, отримує наказ врятувати
європейських фермерів з територій, захоплених повстанцями...

Анна — кримінальний журналіст
і цілком присвячує себе кар'єрі.
Головний редактор журналу, з
яким Анна живе в цивільному
шлюбі, пропонує їй одружитися.
Анна погоджується. Однак життя
вносить корективи в ці плани.

У маленькому місті живе 17-річна Лера, яку виховує сувора
бабуся-хірург. Одного разу дівчина тікає з дому і їде до Москви
шукати свою маму. З цієї миті в
її житті починаються пригоди: і
кумедні, і повчальні.

Консультант з весіль Лорен знає,
як не зіпсувати свято. Однак її
таланти мають пройти суворе
випробування, коли Лорен отримує завдання організувати за
вищим ґатунком весілля спадкоємиці «ковбасного короля»...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35 Криве дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.30 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50 Околиця
10.15 Як ваше здоров'я?
11.05 Ближче до народу
11.45 Подорожуй свiтом з

12.10
13.05
13.55

22:30 «ПАВУТИНКА БАБИНОГО ЛІТА»

Ю. Акунiною
Крок до зiрок
В гостях у Д. Гордона
Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга
Слiдами ДПКІ-2013
Караоке для дорослих
Маю честь запросити
Золотий гусак
Дiловий свiт. Тиждень
Ювiлейний концерт
ансамблю «Сябри» в
Лужниках
Ми хочемо, щоб ви
знали
Головний аргумент
Офiцiйна хронiка
Пiдсумки дня
Полiттеатр
Фестиваль пiснi в
Коблево
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Ера бiзнесу. Пiдсумки
Дружина
Смiх iз доставкою
додому
Пiдсумки тижня
Головний аргумент
Офiцiйна хронiка
Х/ф «Ветеринар»
Околиця

ІНТЕР
06.30 Д/ф «Жорстокий

1+1
06.00 Х/ф «Олiмпiйське

спорт»

селище»

07.25 Великий бокс.

07.30 Марiччин кiнозал
07.50 ТСН
09.00 Лотерея «Лото

08.25
09.25
10.00
11.00
12.00
16.00
18.00
20.00
21.00

Двобiй за участю
С. Федченко
Великий бокс. Двобiй
за участю О. Усика
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка. Назад у
СРСР
Зимова кухня
Т/с «Гидке каченя»
Х/ф «Пророцтво»
Одна родина
Подробицi тижня
Т/с «Холостяк»
Дія картини розгортається в
Одесі, де відбувається вбивство
кримінального
авторитета на
прізвисько Шалий. Угруповання, до якого входив Шалий, займається наркотрафіком до Туреччини. Керує
всією одеською
наркомафією Бурий – невразливий бандит, про
ув`язнення якого
мріє навіть Інтерпол.

00.55 Т/с «Гидке каченя»
03.55 Д/ф «Домострой.
Межа терпiння»

04.45 Подробицi тижня

«Забава»

10.00 Т/с «Кохання на
мiльйон»
Молода вчителька Марина готується до весілля.
Її наречений Володя – надійна і
забезпечена людина. Тільки життя з ним занадто
нудне і передбачуване: як у колишнього військового, у нього
завжди все заздалегідь заплановано, прораховано і розкладено на полички.

ICTV
05.35 Факти
05.50 Свiтанок
07.15 Квартирне питання
08.00 Анекдоти по-

08.20
09.05
11.00
11.45
12.30
12.55
14.50
16.45
18.45
19.55
20.25
20.50

Одного разу Сем
Лоутон побачив
видіння, в якому
він із друзями
йде по високому
мосту, і раптом
цей міст руйнується. Опиняючись в цьому
«смертоносному» місці, Сем
починає панікувати і вмовляє
друзів і перехожих піти звідти.

14.00 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»

14.25 Т/с «Кохання на
мiльйон»
ТСН-Тиждень
Битва хорiв
ТСН
Свiтське життя
Що? Де? Коли?-2
Альманах українських
короткометражних
фiльмiв
02.50 Мiняю жiнку-8
03.50 Чотири весiлля
04.50 Моя сповiдь

19.30
20.30
22.40
23.05
00.10
01.15

українськи
Дача
Х/ф «Снайпер-2»
Козирне життя
Максимум в Українi
Таксi
Машина часу
Х/ф «Снайпер-3»
Х/ф «Снайпер-4.
Перезавантаження»
Факти тижня
Наша Russia
«Путьова» країна
Х/ф «Пункт
призначення-5» Y

СТБ
05.25 Їмо вдома
06.15 МайстерШеф-3
09.00 Усе буде смачно!
10.00 Караоке

11.00
14.10
17.40
19.00

21.15
22.30
00.30
02.40

Історія кохання
юної вчительки зі
школи робочої
молоді та її учня.
Герой фільму,
хлопець самовпевнений, кращий сталевар заводу, не звик до
відмов жінок. І
раптом його домагання отриму-

22.45 Х/ф «Законослухняний
громадянин» Y

00.55 Х/ф «Вiдлiк убивств»

Y

02.55 М/ф «Американський
хвiст»

04.05 Т/с «Полiцейська

ють відсіч!

академiя»

04.45 Про-Ziкаве.ua

на Майданi
МайстерШеф-3
Х-Фактор-4
Х-Фактор-4
Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти
жiнок
Один за всiх
Х/ф «Павутинка
бабиного лiта» W
Х/ф «Привiт,
кiндере!»
Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi» W

04.10 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.25 Україна чудес
06.45 Ревiзор
07.45 Церква Христова
08.00 Х/ф «Нещасливi»
09.35 Спiвай, якщо

11.20
12.00

15.00
17.00
19.30

21.20
00.00
01.25
02.45
02.50
03.20

03.50
03.55
04.20
04.25

зможеш
Божевiльний
автостоп
Х/ф «Гаррi
Поттер
i смертельні
реліквії. Частина 1»
М/ф «Вольт»
Т/с «Кухня»
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
шефа
Х/ф «Гостя»
Знайти
крайнього
Х/ф «I так, i нi»
Зона ночi
Благословляю i
молюся
Митрополит
Дмитро
Могила
Зона ночi
Вище неба
Зона ночі
Микола
Лисенко

НТН
04.30 Т/с «Погоня за
янголом»

07.30 Т/с «Таємницi

УКРАЇНА
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Бiле полотно»

W

слiдства-7»
Легенди карного
розшуку
Агенти впливу
Х/ф «Три плюс два»
Т/с «Iнкасатори»
Т/с «Павутиння-7»
Спецпроект
«ЗондерМашенька»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-8»
Х/ф «День кiнця
свiту» Y
Речовий доказ
Правда життя
М/ф «Бобик у гостях
у Барбоса»

09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Х/ф «Чого хочуть

ТЕТ
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/ф «Школа
монстрiв. Мiсто
страхiв»
11.55 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
12.55 Х/ф «Знову ти»
15.05 Х/ф «Пастка для
батькiв»
17.55 Даєш, молодь!
19.00 Країна У
20.05 Вiталька
20.55 Т/с «Два батька i два
сини»
22.00 Зупинiть, я
закохалась!
00.00 Х/ф «Помста
придуркiв-2»
01.40 Х/ф «Сорокаоднорiч
ний незайманий» Y

ФУТБОЛ 1
08.00 Чемпiонат Англiї.
«Челсi» – «Кристал
Пелес»
10.25, 20.00 Д/с «Невигаданi
iсторiї футболу»
11.25, 00.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Вiльяреал»
15.25 Live. Чемпiонат Англiї.
«Норвiч» – «Свонсi»
17.35 Топ-матч
17.45 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
17.50 Передмова до матчу
«Тоттенгем» –
«Лiверпуль».
Чемпiонат Англiї
17.55 Live. Чемпiонат Англiї.
«Тоттенгем» –
«Лiверпуль»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Атлетико» –
«Валенсiя». 2-й тайм

11.30
12.00
13.00
14.50
19.00
23.00
00.00
01.45
03.10
04.00
04.50

чоловiки» W

14.00 Х/ф «Гра в правду»

W

16.00, 16.50, 17.55 Т/с
«Iнтерни»

19.00, 03.10 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Великий футбол
01.20, 03.55 Т/с «Мент у
законi-6»

04.40 Х/ф «Удовиний
пароплав» Y

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ 1
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Сержант Катерина АГАФОНОВА,
інспектор прикордонної служби
Окремого контрольно-перепускного
пункту «Київ».

Катерина ДАШКОВА, курсант 321-ої
навчальної групи Національної
академії Державної служби України
імені Б. Хмельницкого.

Прапорщик Олеся КОРСА, начальник
центру управління службою відділу
прикордонної служби «Іллічівськ»
Одеського прикордонного загону.

Альона ОЛІЙНИК, курсант 421-ої
навчальної групи Національній академії
Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького.

Сержант Ірина ОНОПРІЄНКО,
лаборант циклу особистої безпеки та
застосування сили Навчального центру
ДПСУ.

Гвардії старший лейтенант Наталія
БАГІНСЬКА, офіцер-психолог
механізованого батальйону 72-ої
гвардійської окремої механізованої
бригади СВ ЗС України.

Старший солдат Діна МАЗКО,
старший механік Р-845 радіоцентру
польового вузла зв’язку 95-ої окремої
аеромобільної бригади.

Підполковник Леся СКУРІНЕВСЬКА,
старший офіцер управління
організаційного, соціального
забезпечення та тарифікації
Департаменту фінансів Міністерства
оборони України.

Анастасія ШКАРУПА, курсант
1-го курсу інженерно-авіаційного
факультету Харківського
університету Повітряних Сил
ім. І. Кожедуба.

Лейтенант Славяна МИТРОФАНОВА,
слухач Української військово-медичної
академії.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
ДАВИДЕНКА Дмитра Леонідовича!
Бажаємо міцного здоров’я, родинного
благополуччя та добробуту, успіхів у
службі. Нехай Вам завжди посміхається
доля!

Командування та персонал Керченського
загону Морської охорони вітає
іменинників грудня: майора ПОПОВА
Олександра Сергійовича, старшого
лейтенанта СОЛОТІНА Миколу
Анатолійовича, старшого мічмана
ТАРАСЕНКО Ганну Володимирівну,
мічмана ВИНОГРАДОВА Сергія
Павловича, старшого матроса

Керівництво та персонал відділу
прикордонної служби "Пархоменкове"
Львівського загону вітають колег, які
народилися у грудні: капітана КУЗЬМЕНКА
Юрія, старшого прапорщика ТКАЧЕНКА
В'ячеслава та прапорщика КАЛАПУШУ
Віктора! Зичимо Вам міцного здоров’я,
наснаги, особистого щастя, родинного
благополуччя, достатку та успіхів у службі!

Колектив відділу прикордонної служби
«Вилок» щиро вітає іменинників грудня:
майора ЧОРНОГО Артема Миколайовича,
капітана ГАНЧУКА Андрія Ярославовича,
старшого прапорщика ДУБЕНЧУКА Юрія
Юрійовича, старшого сержанта ПЕТРЕНКА
Ореста Миколайовича, сержантів – ГЛЕБУ
Роберта Юрійовича, КУЗЬМУК Уляну
Василівну, ЛЕЙЗУ Йосипа Йосиповича,
МАРКОВЦІЙ Оксану Петрівну; молодшого
сержанта ПЕРИНЕЦЬ Тетяну Миколаївну,
старшого солдата МАРЗАНИЧ Дмитра
Васильовича! Бажаємо міцного здоров’я,
щастя, успіхів і благополуччя! Нехай
збуваються Ваші найзаповітніші мрії!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

ÃÎËÎÂÍÈÉ редактор
ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Головний
ÎОлег
ËÅÃ ÁÎÉÊÎ
БОЙКО
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÁÎÆÎÊ
Черговий
по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

Керівництво та персонал відділу
прикордонної служби "Рава-Руська"
Львівського загону вітають колег,
які народилися у грудні: старших
прапорщиків – ЯЦКОВА Андрія та
МИХАЛЬЧУКА Петра; прапорщиків –
КУЧЕРЕНКА Олексія, ЯЦКІВ Світлану;
старшин – МЕЛЬНИКА Степана, ЯКИМЦЯ
Володимира, СТЕЦЕНКА Дмитра й
ТЕГЛІВЦЯ Ігоря; старших сержантів –
ГАРМАШОВА Юрія та ВОВКА Андрія;
сержанта НЕВІРЧАКА Петра, а також
молодшого сержанта ЛЕБЕДЕНКА
Віктора! Бажаємо Вам міцного здоров’я,
щастя, успіхів, благополуччя! Нехай
збуваються найзаповітніші мрії!
Колектив відділення зв'язку відділу
прикордонної служби «Херсон» Одеського
прикордонного загону щиро вітає з Днем
народження свою колегу – техніка групи
АСУ чарівну жінку – старшину КОЗІНУ
Наталю Володимирівну!
Хай пливе щасливо твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті!
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання!
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Командування та персонал Керченського
загону Морської охорони вітає з Днем
корабля екіпаж КРМО «Буковина»!
За роки служби корабель вписав
багато яскравих сторінок в історію
прикордонного флоту України. Екіпаж
корабля відмінно виконує завдання по
охороні державного кордону України та
її виключної (морської) економічної зони,
вдосконалює професійну майстерність та
виучку. Віримо, що спільними зусиллями
ми відродимо славу України як великої
морської держави, а український прапор
на наших кораблях завжди буде символом
упевненості та процвітання! Від щирого
серця бажаємо екіпажу натхнення та
успіхів у нелегкій морський службі,
злагоди та добробуту Вашим родинам,
міцного здоров´я, непохитної віри в
щасливе майбутнє нашої України. Сім
футів під кілем!
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