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Державний кордон України перетнуло

1,6 млн. 
осіб

 372 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

72 
особи

Вилучено

8 од.
зброї

Затримано

на 1,8 млн. грн.
контрабандних товарів

з них 17
незаконних мігрантів

> > 61 од.
боєприпасів
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ДЕНЬ ЧАСТИНИ ТАЄМНИЦІ ДОМАШНЬОЇ КУХНІ

Осінь – пора заготівлі на зиму. З-поміж 
іншого велике місце займають консервація та 
соління. У цьому процесі слід бути обачливим, 
точно дотримуючись рецепту приготування. 
Найголовніший же секрет будь-якої смачної страви 
– це  гарний настрій і сама впевненість у тому, що у 
вас все вийде! Любіть же те, чим займаєтеся! Готуйте 
з радістю і тоді  у вас все буде добре!

До зимового столу
Персонал Окремої комендатури 

охорони і забезпечення 
Держприкордонслужби України 
відзначив півстолітній ювілей із дня 
заснування військової частини. Газета 
«Прикордонник України», звичайно, не 
могла залишити поза своєю увагою таку 
непересічну подію.

«Золотий» ювілей ОКОіЗ

Роман ПАВЛЕНКО

Одразу три Ужгорода відвідав під час 
робочої поїздки на Закарпаття Голова Вер-
ховної Ради України Володимир Рибак. 
Спікер Парламенту привітав із 1120-річчям 
міста над рікою Уж його жителів, а також 
вручив відзнаки Верховної Ради представ-
никам місцевих громад за їхній вагомий 
особистий внесок у розвиток краю. Також 
Володимир Рибак ознайомився як у регіоні 
працюють органи, які здійснюють свою ді-
яльність на державному кордоні, відвідавши 
міжнародний автомобільний пункт пропус-

ку «Ужгород» та відділ прикордонної служ-
би, який носить таку ж назву. Під час цих 
візитів Володимира Рибака супроводжували 
представники обласної влади, правоохо-
ронних і фіскальних органів Закарпаття. 

У відділі прикордонної служби «Ужго-
род», який охороняє ділянку кордону зі 
Словаччиною Голову Парламенту ознайо-
мили з характером і специфікою завдань, 
які щоденно виконують прикордонники 
цього підрозділу. Володимиру Рибаку допо-
віли про результати оперативно-службової 
діяльності та продемонстрували службово-
побутові умови відділу. 

У пункті пропуску Голові Верховної 
Ради України та супроводжуючим особам 

продемонстрували технології оформлен-
ня осіб, транспортних засобів і вантажів. 
Високим гостям розповіли про механізми 
протидії контрабанді та іншій протиправ-
ній діяльності. Тут же прикордонники екс-
позиціонували новітні засоби телекому-
нікації та технічні засоби прикордонного 
контролю, які щоденно використовують у 
службі, презентували автотехніку високої 
прохідності, переносні й мобільні теплові-
зори, мобільний комплекс прикордонного 
контролю «Поток-А». Спікера Парламенту 
ознайомили з функціями, оснащенням і 
можливостями мобільного прикордонного 
підрозділу. Поряд з людьми свою майстер-
ність показували й невід’ємні помічники 

охоронців рубежу – службові собаки, які 
впевненно демонстрували свої вміння ви-
являти зброю та боєприпаси. 

Водночас у пункті пропуску підніма-
лися питання ритмічності пропускних 
операцій, розбудови та облаштування 
пунктів пропуску у області, яка межує 
одночасно з чотирма країнами Європей-
ського Cоюзу: Словаччиною, Угорщи-
ною, Румунією та Польщею. Це особ-
ливо важливо в контексті необхідності 
розширення туристичного потенціалу 
Закарпаття. Адже саме подальше рефор-
мування туристично-рекреаційної галузі 
Володимир Рибак назвав одним із пріо-
ритетних напрямів розвитку краю.         n

Парламентська увага до кордону

7
стор.
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НОВИНИ НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Андрій КУЧЕРОВ 

«2014 рік – це вже фактич-
но початок розбудови нової, 
сучасної української армії на 
контрактній основі», – сказав  
Президент України Віктор Януко-
вич. За його словами, на сьогодні 
60% Збройних Сил вже склада-
ють контрактники, а з часом їхня 

кількість збільшуватиметься. На 
переконання Президента, пере-
хід на професійну, контрактну ар-
мію є вимогою сьогодення: «Ми 
зобов’язані це робити, і ми зро-
бимо».

– Наша мета – побудувати 
мобільні, добре оснащені та під-
готовлені Збройні Сили, спро-
можні адекватно реагувати на 
сучасні загрози національній без-
пеці у воєнній сфері. Саме ця мета 

і європейські стандарти покладені 
в основу сьогоднішньої воєнної 
реформи. Стратегія національної 
безпеки і Воєнна доктрина Укра-
їни конкретизують її завдання. 
Практична робота в цьому на-
прямі вже розгорнута. На початку 
вересня цього року мною затвер-
джено Державну комплексну про-
граму реформування і розвитку 
Збройних Сил України на період 
до 2017 року.

По-перше, це удосконалення 
нормативно-правової бази у сфері 
оборони, що дозволить сформу-
вати надійну юридичну основу 
для функціонування та розвитку 
Збройних Сил і сектору безпеки в 
цілому, відповідно до вимог часу.

По-друге, удосконалення сис-
теми управління та перехід на між-
видову організаційну структуру.

Воєнною реформою також 
передбачається трансформація 
Об’єднаних сил швидкого реагу-
вання та Основних сил оборони 
у Сили постійної готовності та 
Сили резерву.

Для зміцнення бойового по-
тенціалу Збройних Сил України 
заплановано провести модерніза-
цію озброєння та військової тех-
ніки, закупівлю її новітніх зразків. 
І пріоритет буде віддано виробам 

вітчизняної військової промис-
ловості, якість яких відповідає 
сучасним світовим стандартам. А 
це, крім іншого, нові робочі місця 
та серйозний стимул до модерні-
зації вітчизняної промисловості й 
освоєння новітніх технологій.

Ми чітко усвідомлюємо, що 
основа сучасної армії – це не 
озброєння, при всій його важ-
ливості, а, насамперед, офіце-
ри, сержанти й солдати. Ви-
сокий професійний рівень і 
належне фінансове, матеріальне 
та соціально-правове забезпечен-
ня військовослужбовців і праців-
ників Збройних Сил – найвищий 
пріоритет воєнної реформи.

Сьогодні продовжується по-
етапне підвищення грошового 
забезпечення, вже найближчим 
часом буде суттєво розширено 
будівництво житла для військово-
службовців, запроваджуються 
нові сучасні стандарти у їхній по-
всякденній діяльності та побуті.

Кроки, які вже зроблено і 
буде зроблено найближчим ча-
сом, безумовно, покращать кад-
ровий потенціал Збройних Сил 
України та рівень їхньої підго-
товки, підвищать престиж і зна-
чимість професії військового у 
нашому суспільстві.                      n

«Основа сучасної армії – це не озброєння, 
а, насамперед, офіцери, сержанти та солдати...»
Під час спілкування з журналістами у Львівській 
області Глава Держави нагадав, що цієї осені 
стартував останній призов на строкову службу  
до Збройних Сил України.

Ялтинський форум 
безпеки
У Ялті відбулася Міжнародна конференція 
керівників спеціальних служб і правоохоронних 
органів країн ЄС. У заході також взяли участь 
керівники Апарату Ради національної безпеки та 
оборони України й Служби безпеки України.

ЄВРОПЕЙСЬКА СПІВПРАЦЯ

ОLAF допоможе 
боротися з тютюновою 
контрабандою
Міністерство доходів і зборів України 
розширюватиме співпрацю з Європейським 
офісом по боротьбі із шахрайством (OLAF) 
у контексті боротьби з незаконним обігом 
тютюнових виробів, а також шахрайством та 
економічними злочинами. Такої домовленості 
досягли Міністр доходів і зборів Олександр 
Клименко з гендиректором OLAF Джованні 
Кесслером. 

Сергій ПОЛІЩУК

«Ми приділяємо велику 
увагу нашій взаємодії щодо 
протидії незаконному обігу тю-
тюнових виробів. Вже бачимо 
конкретні результати співпра-
ці. Наприклад, спільні дії в ме-
жах спецоперації «РОМОЛУК» 
дозволили виявити в зоні ді-
яльності Ягодинської митниці 
найбільшу за 2013 рік спробу 
незаконного ввезення партії 
тютюнових виробів на митну те-
риторію України – це 12,5 млн. 
штук цигарок», – підкреслив 
Олександр Клименко. 

Загалом з початку року за-
вдяки діям співробітників 
Міністерства доходів і зборів 
України з незаконного обігу 
було вилучено 148 млн. штук 
цигарок, у тому числі 78 млн. 
цигарок контрабандного похо-
дження. Особливу увагу Мініс-
терство приділяє перекриттю 
каналів контрабанди сигарет 
до країн Європейського Союзу, 
які проходять через територію 
Вінницької, Волинської, Закар-

патської, Львівської, Одеської 
та Чернівецької областей Укра-
їни. 

Зі свого боку Джованні Кес-
слер високо оцінив зусилля 
України, спрямовані на попе-
редження контрабанди тютюно-
вих виробів, а також підкреслив, 
що необхідно надавати новий 
зміст співробітництву між OLAF 
та Міндоходів. «Ми будемо й 
надалі розвивати нашу спільну 
роботу, щоб показати і громадя-
нам України, і громадянам ЄС 
конкретні результати», – під-
креслив Гендиректор OLAF.

Під час зустрічі керівники 
Міндоходів та OLAF підтвер-
дили намір активізувати обмін 
інформацією щодо незаконного 
обігу тютюнових виробів, а та-
кож проводити спільні операції 
не лише на кордоні, а й усереди-
ні країни. Для цього створюється 
відповідна робоча група.            n

Максим СІБУРОВ

Учасники Конференції об-
говорили питання протидії на 
європейському просторі міжна-
родному тероризму та релігійно-
му екстремізму, розповсюджен-
ню зброї масового ураження та 
засобів її доставки, боротьби з 
кіберзлочинністю, організова-
ною злочинністю (нелегальна 
міграція, наркотрафік, контр-
абанда предметів, виключених з 
вільного обігу).

У доповідях учасників Кон-
ференції акцентувалося на тому, 
що Україна активно підтримує 
зусилля міжнародної спільноти, 
спрямовані на боротьбу з теро-
ризмом з урахуванням основних 
положень Глобальної контр-
терористичної стратегії ООН і 
контртерористичної стратегії 

Європейського Союзу, ратифі-
кувала Конвенцію Ради Європи 
про протидію тероризму. 

Будучи східним форпостом 
Європи, Україна першою стика-
ється з багатьма проявами орга-
нізованої злочинної діяльності, 
в тому числі, з контрабандою, 
організацією наркотрафіку та 
нелегальної міграції, спроб ви-
користання цих каналів для ес-
калації тероризму та релігійного 
екстремізму.

Доповідачі підкреслюва-
ли важливість міжнародної 
співпраці спеціальних служб, 
правоохоронних органів, ком-
петентних державних установ 
та приватного сектору в забез-
печенні міжнародного право-
порядку у сфері інформаційної 
безпеки, боротьби з кіберзло-
чинністю на засадах верховен-
ства права та законності, пріо-
ритету прав і свобод людини. n

n Подолати 
гендерну 
нерівність 

Уряд затвердив розроблену 
Мінсоцполітики Державну 
програму забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2016 
року. «На жаль, на сьогодні в 
Україні у більшості сфер жінки 
знаходяться у гірших умовах, 
ніж чоловіки. Така ситуація є 
неприпустимою і її потрібно 
виправляти», – зазначила 
Наталія Королевська. Вона 
нагадала, що сьогодні в Україні є 
вкрай низьким представництво 
жінок у владі – як виконавчій, 
так і законодавчій. Окрім того, 
існує розрив в оплаті праці 
українських жінок і чоловіків. 
«У першому півріччі цього 
року розмір середньомісячної 
заробітної плати жінок становив 
2 тис. 792 грн., а чоловіків – 3 
тис. 614 грн. Фактичний розрив 
в оплаті праці за цей період 
склав  22,7%. Крім того, 55% 
безробітних – це саме жінки», 
– сказала міністр. При цьому 
вона зазначила, що реалізація 
Програми дасть можливість 
запровадити стандарти рівності 
жінок і чоловіків з урахуванням 
кращого європейського 
досвіду. Увага також буде 
приділена питанням рівного 
розподілу сімейних обов’язків 
і відповідальності у вихованні 
дитини між жінками та 
чоловіками.

Олена ТАЩИЛІНА

n У всіх 
держструктурах 
будуть борці з 
корупцією

  Кабінет Міністрів України 
затвердив Типове положення 
про уповноваженого підрозділу 
з питань запобігання та 
виявлення корупції в країні. 
Так, Уряд України ухвалив 
рішення створити (визначити) 
і забезпечити функціонування 
підрозділів (осіб) з питань 
запобігання та виявлення 
корупції з числа працівників 
апаратів міністерств, 
інших центральних органів 
виконавчої влади, їхніх 
територіальних органів, апарату 
Ради Міністрів Автономної 
Республіки Крим, апаратів 
органів виконавчої влади АР 
Крим, апаратів обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських, районних державних 
адміністрацій. Також зазначені 
органи влади мають забезпечити 
утворення (визначення) і 
функціонування підрозділів 
(осіб) з питань запобігання 
та виявлення корупції на 
підприємствах, в установах і 
організаціях, що належать до 
сфери управління міністерств, 
інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, 
органів виконавчої влади АР 
Крим. Постанова набуває 
чинності з дня її опублікування, 
окрім частини затвердження 
Типового положення, яке 
набуває чинності з 1 січня 2014 
року.

Юрій ЗАНОЗ



3ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ № 37, 4 жовтня 2013 року 3ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІ

КУБОК ГОЛОВИ ДПСУ

З НАГОДИ СВЯТА

Валентина ЛАЗАРЧУК,
Олександр МАЛИШ

Нагадаємо, що турнір проходить у два ета-
пи. Під час першого визначається футбольний 
чемпіон серед органів охорони державного 
кордону. Так, нинішнього року Чернівець-
кий прикордонний загін приймав 16 команд-
учасниць. За підсумками триденної боротьби 
трійка лідерів виглядала наступним чином: 
команда Мостиського загону стала бронзовим 
призером змагань, Сумського – срібним, а 
переможцем турніру – господарі – Чернівець-
кий прикордонний загін.

Другий етап – фінальна частина кубку Го-
лови ДПСУ з міні-футболу – проводиться вже 
для збірних команд із п’яти регіональних управ-
лінь та Національної академії Держприкордон-
служби. Протягом першого дня в боротьбу за 
третє місце вступили команди Південного РУ 
та НАДПСУ. Остання, як результат, виборола 
звання бронзового призера змагань. 

Другий день турніру присвятили фіналь-
ній грі команд, в якій зустрілися переможці 
груп. Отож, у спортивному комплексі Окремої 
комендатури охорони й забезпечення в за-
пеклій боротьбі за звання чемпіона змагань з 
міні-футболу на кубок Голови ДПСУ зійшлися 
минулорічний переможець – команда Східно-
го РУ та збірна Західного РУ. 

Під час  урочистого відкриття фіналу за-
ступник Голови Державної прикордонної 

служби України – директор Департаменту 
оперативної діяльності генерал-лейтенант Ігор 
Риньков підкреслив, що керівництво відомства 
недаремно приділяє таку увагу розвитку спорту 
в Службі, адже це – не лише здоров’я та атле-
тична зовнішність її персоналу, але й гармоній-
ний розвиток наших військовослужбовців, що 
в свою чергу сприятиме якісному виконанню 
покладених на відомство завдань. 

На визначному для прикордонників фут-
больному дійстві побували й зірки радянсько-
го та українського футболу – Віктор Чанов 
(кращий воротар СРСР 1986 року) та Сергій 
Ковалець (головний тренер молодіжної збір-
ної України).

За два короткі тайми (по 25 хвилин) 
футболісти-прикордонники продемонстру-
вали дійсно гарну та видовищну гру. На два-
надцятій хвилині рахунок відкрила збірна 
команда Західного регіонального управлін-
ня і буквально за декілька хвилин закріпила 
свою перевагу ще одним голом. Середина 
другого тайму – рахунок уже 4:0 на користь 
львів’ян. Але гравці Східного регіонального 
управління проявили характер та, акумулю-
вавши свої сили, забили у ворота суперника 
три м’ячі. Як це часто буває у футболі, навіть 
останні секунди гри можуть змінити весь хід 
поєдинку. В нашому випадку це стосувалося 
львів’ян. Вони поставили знак оклику в мат-
чі, забивши ще один м’яч у ворота суперника. 
Отож, рахунок 5:3 і ми маємо нового чемпіо-
на з міні-футболу – команду Західного регіо-
нального управління.

Окрім того, за підсумками дводенних 
футбольних баталій прикордонників нагоро-
джували в різних номінаціях. Так, «Ветераном 
турніру» став старший прапорщик Володимир 
Лютенко, солдата Василя Ісаєнка нагородили 
в номінації «Юніор». Звання «Воротар тур-
ніру» заслужено отримав полковник Вадим 
Собко. Старший сержант Роман Кодоба – 
«Кращий нападник», а ось у номінації «Кра-
щий захисник» нагородили солдата Андрія 
Пацюка.

У перерві між таймами організатори про-
вели дитячі змагання, на яких діти прикор-
донників вправлялися в бігу на швидкість, 
жонглювали м’ячем, а також займалися «мета-
нням» тенісного м’яча по цілях. Усіх малень-
ких учасників нагороджували солодощами та 
іграшками, які, до речі, вони самі й вибирали. 
Не забули організатори змагань і про батьків. 
Мами маленьких спортсменів кидали м’яча на 
дальність, а батьки – підтягувалися.

Отож, цьогорічні змагання з міні-футболу 
на кубок Голови ДПСУ виправдали сподіван-
ня всіх присутніх глядачів – це була дійсно 
безкомпромісна та яскрава гра.                              n

Зійшлись у фіналі Схід і Захід
Традиційно, наприкінці вересня в столиці проходить чемпіонат з 
міні–футболу на кубок Голови Державної прикордонної служби 
України. Поборотися за перемогу на цьогорічні, 5–ті змагання 
прибули команди з регіональних управлінь та Національної академії 
ДПСУ. Як результат, маємо нового відомчого чемпіона з міні–
футболу – збірну Західного РУ.

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійно-

го свята – Дня юриста! Це свято людей, які борються 
за справедливість, за ствердження Закону і Права, за 
честь і свободу людини!  Ваша професія надзвичайно 
важлива для Державної прикордонної служби як пра-
воохоронного органу європейського типу та підвищен-
ня її авторитету в суспільстві. 

Прийміть слова глибокої вдячності за ваш висо-
кий професіоналізм і  почуття відповідальності, що є 

основою успішного виконання завдань з утвердження принципу верховенства 
права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових 
гарантій захисту прикордонників,  підвищення правової культури й захисту 
прав і законних інтересів органів Державної прикордонної служби. Я глибоко 
переконаний, що юристи-прикордонники й надалі вірно служитимуть 
інтересам України та з честю примножуватимуть славні традиції своєї 
професії, що є запорукою законності й  надійної охорони державних кордонів.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, життєвих гараздів, благопо-
луччя, нових професійних перемог і вагомих успіхів у діяльності на благо 
України!

Директор Міжнародно-правового департаменту АДПСУ

генерал-лейтенант  О. Г. МЕЛЬНИКОВ

Владислав ШМАЛЬОВ 

Недавно морський арсенал 
Державної прикордонної служби 
України поповнився малим кате-
ром Морської охорони типу «УМС-
1000». До кінця року відомство 
отримає ще 3 одиниці таких катерів. 

Нагадаємо, що зазначені судна 
будуються на київському підпри-
ємстві «УМС Марін». Загалом за-
вдяки плідній співпраці зі столич-
ними суднобудівниками протягом 

2011-2012 років Служба отримала 
6 одиниць катерів типу «УМС-
1000», що на сьогодні ефективно 
несуть службу у Севастопольсько-
му та Одеському загонах Морської 
охорони.                                            n

ФОТОФАКТ

Морський арсенал 
поповнюється

КРУГЛИЙ СТІЛ

Сергій ЧИСТЯКОВ 

Значне зростання обсягу за-
вдань, що їх розв’язує прикор-
донне відомство вимагає якіс-
них змін у підготовці персоналу. 
У Національній академії ДПСУ 
усвідомлюють, що від культур-
ного рівня прикордонників, ко-
ректного ставлення до кожного 
громадянина, правомірності їх-
ніх дій і належного зовнішнього 
вигляду залежить формування 
громадської думки про країну 
загалом та Держприкордон-
службу зокрема. 

Саме тому в прикордонно-
му виші звертають велику ува-
гу на формування у курсантів 

культури спілкування. Цим пи-
танням власне й було присвя-
чено засідання круглого столу. 
Під головуванням начальника 
факультету іноземних мов та 
гуманітарних дисциплін під-
полковника Олени Волобуєвої 
викладачі обмінялися досвідом 
щодо організації ефективної 
роботи з формування у майбут-
ніх захисників кордону культу-
ри професійного спілкування. 

Учасники круглого сотлу за-
значили, що навчальною про-
грамою академії передбачається 
ціла низка предметів, які дозво-
ляють курсантам усвідомити, 
що культура мови – поняття не 
лише лінгвістичне й психологіч-
не, а й етичне та виражається в 
мовленнєвому етикеті. 

Подібні обговорення під час 
круглих столів дають можли-
вість викладацькому складу ана-
лізувати результат своєї праці та 
правильно розставляти акценти 
під час  проведення занять, аби 
формувати в майбутніх захисни-
ків кордону культуру професій-
ного спілкування.                       n

Спілкуємося правильно, 
прикордонники!
«Актуальні проблеми навчання професійного 
спілкування персоналу ДПСУ» – під такою 
назвою пройшов круглий стіл у Національній 
академії Держприкордонслужби України. Захід 
проводився в рамках навчально–методичного 
збору офіцерського та викладацького складу 
прикордонної альма–матер.

n Убивця–втікач
Громадянина Росії, який 

розшукувався за підозру 
у скоєнні вбивства на 
території України, затримали 
прикордонники відділу «Красна 
Талівка» Луганського загону. 
Орієнтування про розшук 
особи співробітники МВС 
надіслали заздалегідь. 51-річного 
мешканця Краснодарського 
краю «зелені кашкети» виявили 
неподалік від українського села 
Благовіщенка в автомобілі, 
який рухався у бік державного 
кордону. За кермом авто 
перебував  наш співвітчизник, 
який зголосився допомогти 
розшукуваному незаконно 
потрапити у Росію, аби уникнути 
кримінальної відповідальності. 
Затриманих охоронці рубежу 
передали співробітникам МВС.

Віталій ГОРДІЙЧУК

n + 9 «пасажирів»
Суботнього ранку до 

міжнародного пункту пропуску 
«Грем’яч», що на Чернігівщині, 
прибув мікроавтобус «Мерседес» 
молдовської реєстрації.  
Здійснюючи перевірку 
документів, прикордонники 
звернули увагу, що 20-річний 
водій помітно хвилюється. 
Саме тому охоронці кордону 
ініціювали поглиблений огляд 
авто. Як з'ясувалося, хвилювався 
чоловік недарма. В багажному 
відділенні мікроавтобуса знайшли 
нішу, прикриту картоном та 
сумками з особистими речами 
пасажирів. У ній притаїлися 
ще 9 «пасажирів». 4 чоловіки, 
одна жінка та 4 дитини, які 
знаходилися у сховку, виявилися 
громадянами Афганістану. 
Знайдених афганців доставили 
до прикордонного підрозділу, 
а громадянам Молдови 
доведеться давати пояснення 
правоохоронцям.

Олександр ДУДКО

n Регата 
по–одеськи

Одеські прикордонники 
виявили в морі яхту, усі спроби 
вийти на зв'язок із якою екіпаж 
судна ігнорував. Більше того, на 
великій швидкості рухався у бік 
острова Первомайський. Менше 
години знадобилося охоронцям 
кордону для того, аби на катері 
наздогнати та зупинити плавзасіб. 
На його борту знаходилися 
італієць (капітан судна, який не 
мав при собі документів на право 
керування яхтою) і молдованин. 
Вони заявили, що планували 
прибути до Каховки, де наш 
співвітчизник обіцяв допомогти 
їм оформити документи для 
тимчасового ввозу яхти на 
територію України. В результаті 
прикордонники направили 
запит до польового офісу Місії 
ЄС EUBAM. Звідти повідомили, 
що насправді яхта належить 
зовсім іншому громадянину 
Італії, а кілька днів тому її у нього 
викрали. Наразі на «капітана» 
яхти склали адміністративні 
документи, за фактом крадіжки 
поінформували представників 
митниці та міліції, а сам плавзасіб 
вилучили. 

Оксана ПОШТОВА
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З ІСТОРІЇ КОРДОНУ

Інтерв’ю провів 
Андрій КУЧЕРОВ

– Борисе Дмитровичу, Захід-
ний прикордонний округ у системі 
СРСР був специфічним, адже це 
– пряма дорога в Західну Європу, в 
«капіталістичний світ». І питан-
ням облаштування кордону приді-
ляли, напевно, найбільшу увагу.

– Де б я не проходив службу 
на кордоні питанням інженерно-
го облаштування командування 
завжди приділяло особливу увагу. 
Це була навіть окрема філософія 
прикордонної служби. І західний 
кордон не був виключенням у 
цьому розумінні. Додам лише, 
що крім сухопутної ділянки тут є  
і річкова, й морська. 

– Існував якийсь стандарт ін-
женерного облаштування?

– Був не просто стандарт, 
був комплексний, плановий під-
хід у цьому питанні. А це чимало 
компонетів: електросигналіза-
ційні системи, загороджувальний 
паркан, всім відома з фільмів 
контрольно-слідова смуга, допо-
міжна  контрольно-слідова смуга, 
тропа інструктора, дорога. А на 
найбільш відповідальних ділян-
ках встановлювалися різного типу 
датчики, наприклад «Витим».

– Кордон колишнього СРСР 
складав понад 62 тис. кілометрів. 
І хоча 2/3 з них – кордон морський, 
цифра вражаюча. Забезпечити 
всім необхідним як суходол, так 
і водний кордон інженерним об-
ладнанням було, напевно,  не так 
просто.

– Я проходив службу і на Ти-
хому океані, і в Забайкаллі, і на 
західному кордоні, тому можу 
стверджувати: це була система, 
яка працювала чітко й злагодже-
но. Особливо я хотів би відмітити 
70-80-ті роки. Вдумайтеся: тоді, 
тільки на ділянках нашого, За-
хідного прикордонного округу, 
вводилося щороку понад 250 км 
сигналізаційних систем і комп-
лексів, таких як С-100, С-175, 
КС-185. 

Наводити технічні параме-
три цього обладнання і вражати 
їх можливостями сьогодні немає 
сенсу, адже наука зробила вели-
чезний крок уперед. Але, повірте, 
для того часу це була найсучасні-
ша техніка, яка постійно модер-
нізувалася. Ми не відчували за-
стою, постійно був рух, постійно 
була робота.

– Борисе Дмитровичу, а як же 
морський кордон Західного прикор-
донного округу? 

– Щодо морської ділянки За-
хідного прикордонного округу, 
то хочу пригадати період служ-
би в Одеському прикордонному 
загоні на початку 70-их років, 
який, на мою думку, може бути 
наочним прикладом. Команду-
вання тоді поставило завдання 
за допомогою радіолокаційного 
спостереження прикрити мор-
ську ділянку по малих і надмалих 
цілях.  Для вирішення цього зав-
дання на ділянках Одеського та 

Сімферопольського прикордон-
них загонів здійснювалось актив-
не будівництво постів технічного 
спостереження. Вони оснащува-
лися радіолокаційними станція-
ми «Дон», «Наяда», прожектор-
ними станціями РП-15, Б-200 та 
засобами зв’язку.

Щоб оцінити планові обсяги 
роботи зазначу, що 1968-го року 
на ділянці Одеського прикордон-
ного загону було лише два пости 
технічного спостереження: це 
Санжейка (14 прикордонна за-
става) і Фонтанка (18 прикордон-
на застава). 

Протягом десяти років прак-
тично від Вилково (9 прикор-
донна застава) до Хорлова (24 
прикордонна застава) на кожній 
прикордонній заставі було об-
ладнано стаціонарний пост тех-
нічного спостереження.

Аналогічно йшло будівни-
цтво постів технічного спосте-
реження в Сімферопольському 
прикордонному загоні. У цей 
же період на оснащення військ 
почали надходити переносні 
радіолокаційні станції «Під-
йом», «Гарпун», «Кредо» та 
«Фара». 

– Відверто кажучи, обсяги за-
вдань вражають, але під час таких 
масштабних інженерних  робіт ви-
никають непередбачувані пробле-
ми. Як виходили з цих ситуа цій, яку 
проявляли ініціативу?  

– Ініціатива  не каралась, а 
навпаки, підтримувалася. Зга-
дане мною вище комплексне 
облаштування на ділянці Одесь-
кого прикордонного загону 
потребувало нестандартного 
підходу щодо технічного облаш-
тування деяких ділянок з метою 
прикриття розривів у системі 
стаціонарного радіолокаційного 

нагляду. Як приклад,  в Одесько-
му прикордонному загоні на базі 
автомобіля ЗІЛ-131, а пізніше 
і ГАЗ-66 фахівцями інженерної 
служби загону було самостій-
но змонтовано пересувну РЛС 
«Дон». Для затвердження нашої 
новації у загін прибув начальник 
військ Західного прикордонного 
округу генерал-лейтенант Ми-
кола Лавриненко. Він залишився 
задоволеним результатами нашої 
роботи і функціональними мож-
ливостями пересувної радіолока-
ційної станції. Її зразу почали ви-
користовувати на ділянках застав 
«Ланжерон» (16 прикордонна 
застава) та «Очаків» (21 прикор-
донна застава) загону.  А незаба-
ром на озброєння Прикордонних 
військ надійшли пересувні РЛС 
«Голотурія».

Або ще один приклад. На 
телебаченні іноді показують 
макети автомобілів ДАІ або 
інспекторів цієї служби. Їх ви-
ставляють на найбільш небез-
печних ділянках дороги для 
профілактики порушень Пра-
вил дорожнього руху. Дивлячись 
ці сюжети, я згадую полковника 
Василя Васильєва, командира 
Брестського прикордонного за-
гону. Ця ділянка кордону хоча й 
не була великою за протяжніс-
тю, але мала свої особливості, 
зокрема, зими були сніжними 
з відповідними наслідками для 
інженерної інфраструктури. 
Проте командир взяв на «озбро-
єння» кмітливість і за допо-
могою опудал, виставлених на 
спостережних вежах і макетів 
автотехніки, вводив в оману 

потенційних порушників. При-
чому він розробив цілу систему, 
яка не давала можливості сумні-
ватись у постійній присутності 
прикордонників на кордоні, не-
зважаючи на погодні умови.  

– Борисе Дмитровичу, Ви зга-
дали командира Брестського при-
кордонного загону як справжнього 
професіонала. Відомо, що сучасна 
техніка без фахівців, без людей 
відданих справі, – звичайний ме-
тал.  Кого б Ви хотіли пригадати, 
кого назвати?

– По-перше, хочу згадати ін-
женерний відділ Західного при-
кордонного округу, який у різні 
часи очолювали полковники 
Герман Маракушин, Валентин 
Воронов та Гаврило Бичек. Теплі 
слова хочу сказати на адресу ви-
сокваліфікованих фахівців під-
полковників Олександра Тарана, 
Равіля Акчуріна, Валерія Петро-
ва та інших.  

Неможливо не згадати чудо-
вого фахівця з утримання засо-
бів   сигналізаційного озброєння 
Львівського прикордонного за-
гону Кисельова Єгора Єпіфа-
новича. Свій багатий досвід він 
передав не одному поколінню 
молодих фахівців. Дуже багато 
було зроблено в облаштуванні та 
оснащенні спецтехнікою КПП 
полковником Михайлом Березо-
вим.  

Створена цілою плеядою фа-
хівців і небайдужими людьми 
система інженерного забезпечен-
ня охорони державного кордону 
отримала свій подальший розви-
ток у Державній прикордонній 
службі України.                              n

Поглянувши на сьогоднішнє технічне оснащення прикордонників вже 
не даєшся диву, коли бачиш на озброєнні найсучасніші засоби різних 
виробників з усього світу: автомобілі англійського бренду Land Rover, 
компактні літаки–розвідники австрійського виробництва Diamond або 
так звані «Шенген–буси» на базі автомобіля Volkswagen... Проте історія 
відомства знає інші приклади. Техніка мала марку виключно «Зроблено 
в СРСР», були інші стандарти, інші умови  розвитку, інше озброєння. 
Самовіддано, ініціативно та професійністю наші попередники робили все 
від них залежне й навіть більше, щоб  довести: кордон на замку. Вони 
закладали підвалини високих стандартів облаштування кордону. На очах 
і за участі сьогоднішнього співрозмовника газети Бориса Дмитровича 
Трегубова пройшов цілий період інженерного та технічного оснащення 
держрубежу.  При цьому служити йому довелося на різних ділянках. 
Кар’єру прикордонника Борис Дмитрович починав у Тихоокеанському 
прикордонному окрузі, а закінчував помічником Голови Державної 
прикордонної служби України.

ВІЗИТНА КАРТКА

Трегубов Борис Дмитрович, генерал-майор запасу. Народився 
6 травня 1948 року. 

Військову службу починав у бухті Перевезна Тихоокеанського при-
кордонного округу курсантом міжокружної школи спеціалістів (радіо-
локація). 

1968-1978 – служба в Одеському прикордонному загоні Західного 
прикордонного округу, починаючи з посади начальника радіолокаційної 
станції до старшого офіцера інженерного відділення загону.

1978-1981 – слухач Військово-інженерної Академії ім. Куйбишева 
(м. Москва).

1981-1988 – служба у Забайкальському прикордонному окрузі  
(м. Чита) на посадах офіцера (старшого офіцера), начальника інже-
нерного відділу округу. 

1988-1991 – служба у Західному прикордонному окрузі. 
1991-2006 – начальник відділу Державного комітету у справах 

охорони державного кордону України, начальник управління озброєння 
і техніки Держкомкордону, помічник Голови Держприкордонслужби 
України.

2006-2013 – помічник Голови Держприкордонслужби України (пе-
ребував на державній службі).

ДОВІДКОВО

Довжина кордонів Союзу Радянських Соціалістичних республік була 
найбільшою в світі і дорівнювала 62 710 кілометрів. Радянський 
Союз простягнувся із заходу на схід на 10 000 км від Курської коси в 
Калінінградській області РРФСР до острова Ратманова в Беринговій 
протоці Чукотського автономного округу Магаданської області 
РРФСР. З півночі ж на південь СРСР простягнувся на 5000 км від мису 
Челюскін в Таймирському автономному окрузі Красноярського краю до 
середньоазіатського міста Кушка Марийської області Туркменської РСР. 
По суші СРСР межував з 12 країнами – 6 в Азії (КНДР, КНР, 
Монголія, Афганістан, Іран і Туреччина) та 6 у Європі (Румунія, 
Угорщина, Чехословаччина, Польща, Норвегія та Фінляндія). 
По морю СРСР межував з двома країнами – США та Японією. Якби 
Російська Імперія не продала Сполученим Штатам Аляску, то СРСР 
міг би мати тринадцятого сухопутного сусіда – Канаду.

Облаштування під брендом 
«Зроблено в СРСР»
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ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ

Максим СІБУРОВ 

Участь у нараді взяли керівництво прикордонного ві-
домства, представники Міндоходів і зборів, Міністерства 
охорони здоров’я, Держветфітослужби, Санепідемстанції. 
На селекторному зв’язку знаходилися начальники Північ-
ного та Східного регіональних управлінь, посадовці дер-
жавних обласних і районних адміністрацій, представники 
міністерств і відомств у регіонах та інші. Під час вступного 
слова ТВО першого заступника Голови Державної при-
кордонної служби – директора Департаменту охорони 
державного кордону генерал-лейтенант Віктор Назаренко 
підкреслив, що ці заходи здійснюються на виконання ви-
мог Кабінету Міністрів України. Отже метою наради ста-
ло обговорення принципових питань порядку спільного 
виконання рішення Уряду заради здійснення протиепізо-
отичних заходів вищевказаної хвороби. 

Варто відзначити, що спалахи свинячої чуми поблизу 
України зустрічаються не вперше. Зокрема, у Грузії захво-
рювання свиней було зареєстровано 2007 року поблизу 
Поті, куди збудник потрапив на кораблі з м’ясопродуктами. 
Протягом останніх років свині хворіли на африканську 
чуму і в кількох регіонах Росії. Так, у жовтні 2008 року у 
Ставропольській станиці Краснодарського краю та селі 
Грушевському Ставропольського краю у зв’язку з виявлен-
ням вірусу було ліквідовано все поголів’я свиней. Загаль-
на сума збитків становила 35 мільйонів рублів. За місяць 
такий же діагноз підтвердився у Новокубанському районі 
на свинофермі «Кубань», де утримувалося майже 7 тисяч 
свиней. Наприкінці 2011 року спалах хвороби зафіксовано 
у Нижньогородській області.

В Україні вперше з цією хворобою боролися ще 1977 
року в чотирьох районах Одеської області. Минулого року 
АЧС вирувала у селі Комишуватка Запорізької області. 
Однак завдяки своєчасним і жорстким заходам захворю-
вання ліквідували та не допустили його розповсюдження.

Сьогодні ситуація в сусідніх країнах набула загострен-
ня через виявлення збудника АЧС у 6 федеральних окру-
гах Російської Федерації, Гродненській та Вітебській об-
ластях Республіки Білорусь. Отож Україні необхідно бути 
на сторожі. До речі, голова Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв за-
значив, що розповсюдження АЧС можливе як серед до-
машніх свиней, так і серед диких кабанів. Тому слідкувати 
потрібно не лише за тією м’ясною продукцією, що вво-
зиться до нашої країни, а й за маршрутами міграції ди-
ких тварин через «зелений кордон» і вживати відповідних 
заходів. Слід додати, що від цієї хвороби не існує вакци-
ни або засобів спеціальної профілактики. Єдиний вихід 
– тотальне знищення поголів’я в місцях спалаху. Цілком 
зрозуміло, що такі кардинальні кроки наносять неабияку 
економічну шкоду державі. Скажімо, в РФ вже знищено 
величезну кількість поголів’я, а в Білорусі лише в одній 
області «під ніж» потрапило більше 20 тисяч свиней. Во-
чевидь, що таким поціновувачам свиного сала та м’яса, 
як українці, такої практики аж ніяк не потрібно. 

Як розповів Володимир Горжеєв, в Україні діє трирів-
нева система захисту від занесення збудників хвороби на 
територію країни і поки що вона спрацьовує. Зокрема, 
це заходи, що застосовуються при перетині державного 
кордону, контроль при переміщенні вантажів в середині 
країни представниками ветеринарної медицини, а також 
дотримання ветеринарно-санітарних правил біозахис-
ту свинарських господарств. Відтак нещодавнє рішення 
Уряду щодо тимчасового припинення руху транспорту в 
місцевих пунктах пропуску на кордоні з Росією і Білорус-
сю лише посилить ефективність протидії занесення збуд-
ника АЧС до нашої держави.

У свою чергу начальник управління прикордонного 
контролю та реєстрації АДПСУ генерал-майор Олександр 
Біньковський розповів, що наразі заборонено рух тран-
спортних засобів в 29 місцевих пунктах пропуску з РФ та 
у 8-ми – з Республікою Білорусь. Він також звернув ува-
гу на необхідності проведення широкої інформаційно-
роз’яснювальної  роботи серед учасників міжнародного 
руху та жителів прикордоння, адже прогнозуються чис-
ленні звернення громадян з цього приводу. Не дивно, адже 
для них це достатньо болюче питання. Враховувати слід і 

те, що через це рішення значно збільшиться навантаження 
на автомобільні, залізничні та авіаційні пункти пропуску.

Також у ході наради про заходи, що вживаються на міс-
цях, доповіли начальники Східного та Північного регіо-
нальних управлінь генерал-лейтенанти Андрій Кучеренко 
та Ігор Токовий. Вони розповіли, що наразі у визначених 
місцевих пунктах пропуску вже припинено рух транспорт-
них засобів, пропуск мешканців прикордонних регіонів 
здійснюється лише в пішому порядку. Водночас подоро-
жуючих на транспорті скеровують в інші пункти пропуску, 
в обласних державних адміністраціях створено ситуативні 
центри, складено плани локалізації конфліктних ситуацій, 
посилено охорону «зеленого» кордону тощо.

На завершення міжвідомчої наради генерал-
лейтенант Віктор Назаренко доручив активізувати робо-
ту інспекторів прикордонної служби у пунктах пропуску, 
посилити взаємодію з усіма представниками зацікавле-
них міністерств і відомств, провести низку прикордонно-
представницьких зустрічей із зазначеного питання з ко-
легами з РФ та Білорусі.                                                                n

Аби свинок не лихоманило
В Адміністрації Державної прикордонної 
служби України відбулася міжвідомча 
нарада. Захід проводився з приводу 
тимчасового припинення руху 
транспорту у місцевих пунктах пропуску 
на кордоні з Росією і Білоруссю заради 
недопущення занесення в Україну 
збудника африканської чуми свиней 
(АЧС), інакше – східноафриканської 
лихоманки.

ДОВІДКА “ÏÓ”

Àфриканська чума свиней, або східноафриканська 
лихоманка, хвороба Ìонтгомері – контагіозне вірусне 
захворювання свійських і різних видів диких свиней, що 
характеризується високою летальністю. Водночас АЧС 
не становить небезпеки для людини. Åфективних засо-
бів профілактики африканської чуми свиней поки що не 
знайдено і лікувати тварин заборонено. У випадку вияв-
лення спалаху інфекції практикується знищення свиней 
безкровним методом, а також ліквідація всіх тварин у 
радіусі 20 кілометрів від нього. Õворих свиней та тих, які 
контактували з хворими тваринами, забивають, а трупи 
спалюють. Åпізоотичний процес щодо АЧС характеризу-
ється стрімким поширенням захворювання з високим рів-
нем летальності серед тварин.

Зіграв у ящик і переїхав у музей

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Хоча пройшов вже майже рік з часу за-
тримання, однак всі крапки над «і» були 
розставлені зовсім нещодавно. Однак спо-
чатку слід розповісти про обставини цього 
затримання. Отже, мешканець міста Луцька, 
якого, до речі, засудили до чотирьох років 
позбавлення волі з іспитовим терміном два 
роки з конфіскацією предмету контрабанди, 
поставив у салон мікроавтобуса між сидіння-
ми ящик з продуктами харчування, а на дно 
вклав замотану в папір і тканину дерев’яну 
картину з зображенням чоловіка. Після того 
як її знайшла оглядова група, чоловік намагав-
ся запевнити, що вона не варта уваги – мов-
ляв, він придбав її на ринку за 230 доларів, бо 
вона йому дуже сподобалась. Упакував для пе-
ревезення так глибоко суто «випадково», а на 
запитання куди її віз з відповіддю утримався. 

Як виявилося згодом, правоохорон-
ці навіть не здогадувалися, якої цінності 
скарб вони вилучили у контрабандиста. Тож 
звернулися за експертизою до Волинського 
краєзнавчого музею, де зібралися провід-
ні мистецтвознавці, які одразу визначили 
портретованого і спробували припустити 
дату написання картини. Те, що це пор-
трет Éоганна ІV, науковці не сумнівалися, 
бо бачили його зображення в молодшому 
віці. Єдине, що не могли довести волинські 
фахівці, – автентичність роботи. А попере-
дньо оцінили її у 300-500 тисяч доларів. Для 
більш детального висновку знахідку напра-
вили до Національного науково-дослідного 
реставраційного центру України у Києві, де 
провели хімічні та фізичні дослідження, та 
описали тло. Åкспертиза підтвердила автен-
тичність роботи, але тамтешні науковці по-
боялися назвати автора. Волиняни ж схиль-
ні вважати, що портрет писав Лукас Кранах 
Старший (1472-1553). 

– Це повністю його почерк, – розпо-
відає головна хранителька Волинсько-
го краєзнавчого музею Наталія Пушкар. 
– По тому як одним пензликом, вірніше 
однією волосинкою колонкового пен-
злика (з вушка колонка – є такий звірок) 
вималювані вуса і борода, ми зробили вис-
новки, що це одна рука. Портретований 

– Éоганн Ангальт-Цербст (1504-1551), 
представник Асканії – князівського роду 
Німеччини. Мав шестеро дітей; дочка 
Маргарет померла у 6-річному віці. Її ди-
тячий портрет бачимо з ладанкою на гру-
дях портретованого. Це додаткова можли-
вість датування портрета: він зроблений 
між 1547 і 1551 роком. 

Наталія Пушкар повідомила, що вза-
галі за роки незалежності України музей 
отримав від правоохоронців близько 10 
тис. предметів, що становлять культурну 
та історичну цінність. Але це надходжен-
ня унікальне, якого після 40-х років музей 
практично не знав. Портрет Éоганна ІV 
тепер можна порівняти з найціннішими 
експонатами – величезними мистецьки-
ми цінностями замку Радзивілів з колек-
цією західноєвропейського мистецтва та 
Волинською святинею – іконою Холм-
ської Божої Матері.

Як завірили музейники, котрі підго-
тували для картини окреме місце в екс-
позиції художнього відділу Волинського 
краєзнавчого музею, після проведення 
всіх реставраційних робіт, – адже твір ви-
сокої мистецької вартості було штучно 
пошкоджено в процесі підготовки до не-
законного переміщення через державний 
кордон України, – стартова ціна портрета 
ХVІ століття виросте до 2,5 млн. євро, а 
аукціонна вартість буде ще вищою. Крім 
цього, роботу рекомендовано до вклю-
чення у Державний реєстр національного 
культурного надбання.                                  n

Наприкінці листопада 2012 року на українсько–польському кордоні 
в міжнародному пункті пропуску «Ягодин–авто» прикордонники 
Луцького загону спільно з митниками припинили спробу 
незаконного вивезення з України культурної цінності – картини XVІ 
століття. Як виявилося, стартова ціна картини – 2,5 мільйона євро. 
Після довгих поневірянь у якості предмета контрабанди, доказу у 
кримінальному провадженні шедевр нарешті знайшов достойне 
місце у Волинському краєзнавчому музеї.
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ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Головним завданням, покла-
деним на Окрему комендатуру 
охорони і забезпечення (ОКОіЗ), 
є всебічне забезпечення повсяк-
денної діяльності Адміністрації 
Держприкордонслужби України 
та підпорядкованих їй органів. 
Передусім це – охорона, оборона 
і пропускний режим до об’єктів 
центрального апарату прикор-
донного відомства. Також части-
на здійснює облік і контроль за 
правильним використанням та 
експлуатацією озброєння, авто-
мобільної й спеціальної техніки, 
їх ремонтом і технічним обслуго-
вуванням, обладнанням об’єктів 
АДПСУ, підтримує їх у постійній 
готовності до застосування тощо. 

Без Почесної варти від Окре-
мої комендатури у Київському 
гарнізоні не відбуваються жод-
ні святкові та ритуальні заходи 
за участю прикордонників, а 
комплекс «Пуща-Водиця», який 
також знаходиться на балансі 
ОКОіЗ, на високому рівні забез-
печує проведення прикордонно-
представницьких зустрічей іно-
земних делегацій з керівництвом 
Державної прикордонної служби 
України та проведення урочис-
тих заходів. 

Проте на цьому перелік функ-
цій, які виконує персонал ОКОіЗ, 

далеко не закінчується. Фахівці 
частини забезпечують реалізацію 
державних програм, проектів між-
народної технічної допомоги та 
проводять державні закупівлі за 
процедурою торгів для забезпе-
чення життєдіяльності відомства.

Так, нинішнього року за дер-
жавною програмою «Облаштуван-
ня та реконструкція державного 
кордону» на період до 2015 року 
частина отримала понад 42 млн. 
гривень; а за бюджетною програ-
мою матеріально-технічного за-
безпечення та утримання особо-
вого складу ДПСУ – майже 4 млн. 
гривень. 

Крім того, цього року фахівці 
Окремої комендатури провели 18 
процедур конкурсних торгів, за 

якими укладено 23 договори на 
майже 14 млн. гривень. А що сто-
сується реалізації проектів між-
народної технічної допомоги, то 
одним із найбільш яскравих при-
кладів цього напрямку діяльнос-
ті ОКОіЗ є отримання минулого 
року від різних структур США та 
ЄС сучасної техніки та обладнан-
ня на суму майже 135 мільйонів 
гривень. Тоді Надзвичайний і Пов-
новажний Посол США в Україні 
Джон Теффт вручив українським 
«зеленим кашкетам» 54 автомобілі 
Land Rover Defender 110, 100 авто-
машин Chevrolet Niva, 50 снігомо-
білів, 110 квадрациклів, а також 
цілий перелік іншої техніки й спе-
цобладнання, що суттєво посилило 
безпеку вітчизняного рубежу.

Слід зазначити, що 
матеріально-технічна база Окремої 
комендатури охорони і забезпечен-
ня також знаходиться на доволі ви-
сокому рівні. Зокрема, саме тут двічі 
на рік проводять комплексне тес-
тування персоналу Адміністрації 
Держприкордонслужби. Завдяки 
сучасному комп’ютерному класу, 
підключеному до інформаційно-
телекомунікаційної системи 
«Гарт-8», офіцери та прапорщики 
центрального апарату відомства де-
монструють свої теоретичні знан ня 
за напрямками професійної діяль-
ності. Іспити з вогневої підготов-
ки можна складати на стрільбищі 
або ж в електронному тирі. А ось 
для занять спортом тут взагалі є 
справжній спортивно-оздоровчий 
комплекс із футбольним полем зі 
штучним покриттям, баскетболь-
ний майданчик, тенісні корти, 
смуга перешкод, атлетичні турніки, 
тренажери для занять рукопашним 
боєм тощо. Одночасно тут можуть 
займатися до 250 осіб.

Проте чи не найбільшим «ре-
зервом» ОКОіЗ є доволі обширна 
територія військового містечка, 
яку комендатура ділить разом із 
Мобільним прикордонним заго-
ном. Керівництво прикордонного 
відомства вже кілька років поспіль 

зводить тут помешкання для охо-
ронців рубежу. Так, 2010 року ко-
лишню казарму реконструювали 
під 44 службові квартири. 2012 року 
– здали 68-кімнатний гуртожи-
ток. А нинішнього року Прем’єр-
міністр України Микола Азаров 
вручив у Бортничах ключі від 56 
нових квартир. Наразі вже зведено 
2 поверхи чергового 56-квартирно-
го будинку за цією ж адресою. 

У перспективі на території 
цього ж військового містечка за 
рахунок бюджетних коштів пла-
нується зведення ще 404 квартир, 
а за рахунок спільної з інвестора-
ми забудови планується будівни-
цтво житлового комплексу на 3240 
квартир, де відомство отримає 
близько 860 квартир.

Честь і шана офіцерам, пра-
порщикам, військовослужбов-
цям за контрактом і працівникам 
Окремої комендатури охорони і 
забезпечення, які ось уже 50 ро-
ків поспіль невтомно «воюють» на 
своєму тиловому «фронті». Їхню 
щоденну працю і вклад у загальну 
справу охорону кордону України 
важко переоцінити. Залишається 
побажати персоналу ОКОіЗ і на-
далі, не збавляючи темпів, золо-
тими літерами карбувати ратний 
літопис частини.                                n

З нагоди 50-ої річниці з дня створення час-
тини персонал ОКОіЗ і члени сімей прикор-
донників зібралися в спортивно-оздоровчому 
комплексі, який по праву є окрасою всього 
військового містечка у Бортничах. Спершу 
«іменинникам» своє палке вітання подарував 
творчий колектив Академічного ансамблю 
пісні і танцю ДПСУ, виступ якого не залишив 
байдужим жодного глядача. 

Згодом від імені Колегії Держприкордон-
служби персонал комендатури привітав ди-
ректор Департаменту матеріально-технічного 
забезпечення АДПСУ генерал-лейтенант 
Олег Лантвойт. Він, зокрема, наголосив, що 
нині Окрема комендатура охорони і забезпе-
чення посідає особливе місце у системі віт-
чизняного прикордонного відомства, адже 
саме на неї покладено завдання із всебіч-
ного забезпечення діяльності Адміністрації 
Держприкордонслужби України. Ця робота, 
хоча на перший погляд, можливо, не така 

вже й помітна, але насправді є надзвичайно 
важливою. І всі покоління прикордонників, 
які протягом цих 50 років вірою та правдою 
служили в комендатурі, зробили свій вклад 
у забезпечення недоторканності державного 
кордону нашої Вітчизни. 

Далі присутнім було зачитано наказ Го-
лови Державної прикордонної служби про 
заохочення персоналу Окремої коменда-
тури з нагоди 50-річчя військової частини. 
Подяками, почесними грамотами, відомчи-
ми відзнаками, преміями та цінними пода-
рунками було нагороджено: підполковників 
Валентина Черватюка, Віталія Соловйова, 
Віктора Осадчука, майора Олександра Кор-
чового, капітанів Сергія Зюмана і Романа 
Євтушенка, лейтенантів Павла Клакова та 
Наталію Ляшенко, старших прапорщиків 
Олександра Бехтера і Леоніда Кілікевича, а 
також працівників Анатолія Кругляківсько-
го, Ірину Півень та Інну Паскалюк.

– Сьогоднішнє свято є символом ша-
нування славних традицій самовідданості у 
повсякденній роботі, поєднанням кращого 
досвіду поколінь прикордонників, які прохо-
дили службу в нашій частині, – підкреслив у 
своєму вітальному слові комендант Окремої 
комендатури охорони і забезпечення пол-
ковник Олег Лутченко. – Саме непохитніс-
тю перед численними труднощами частина 
здобула беззаперечний авторитет і повагу 
серед інших органів прикордонного відом-
ства. Проте головним нашим надбанням є 
колектив, який із надзвичайно високою від-
повідальністю ставиться до виконання своїх 
службових обов’язків. Наш персонал має 
достатньо потенціалу для здійснення но-
вих звершень. Висловлюю надію, що своєю 
зразковістю та старанністю ми впишемо нові 
яскраві сторінки у славну історію частини та 
з гідністю будемо нести високе звання при-
кордонника!                                                           n

«Золотий» ювілей ОКОіЗ
Персонал Окремої комендатури охорони і забезпечення Держприкордонслужби України 
відзначив півстолітній ювілей із дня заснування військової частини. Газета «Прикордонник 
України», звичайно, не могла залишити поза своєю увагою таку непересічну подію.

Окрема комендатура 
охорони і забезпечення є право-
наступницею Комендатури 
управління військ Червонопра-
порного Західного прикордонного 
округу, що була сформована 
за наказом Голови КДБ СРСР 
при Раді Міністрів СРСР 1963 
року. Зі здобуттям Україною 
незалежності у Прикордонних 
військах почався період рефор-
мування, який повною мірою 
позначився й на цій частині. 
Вона неодноразово переймено-
вувалася та змінювала номери. 
Був навіть період, коли частину 
об’єднували з Центральним 
вузлом зв’язку ПВУ. Проте 2002 
року наказом Голови Держком-
кордону було створено частину 
№ 1498 із назвою «Окремий ба-
тальйон охорони і забезпечення 
Прикордонних військ України». 
А з 1 серпня 2003 року з рефор-
муванням Прикордонних військ 
у Державну прикордонну службу 
України військова частина 
стала носити назву «Окрема 
комендатура охорони і забез-
печення Державної прикордонної 
служби України». 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Герої «тилового фронту»
Зазвичай персонажами публікацій «Прикордонника України» стають ті, хто 
невпинно бореться з порушниками державного кордону, контрабандистами, 
організаторами та посібниками каналів нелегальної міграції, наркоторговцями 
чи іншими зловмисниками. І це абсолютно виправдано, адже Батьківщина, як–то 
кажуть, повинна знати своїх героїв. Проте не слід забувати про одну стару істину: 
«Будь–яка перемога кується в тилу». Тому нинішня наша розповідь про частину, 
яку без перебільшення можна назвати найбільш неординарною у системі всієї 
Держприкордонслужби України, – Окрему комендатуру охорони та забезпечення.

Шпальту підготував Андрій ГЕРАСИМКІВ, фото Валерія ОЛІЙНИКА
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МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

Матеріали шпальти підготувала Світлана ДЕЙЧУК

ТАЄМНИЦІ ДОМАШНЬОЇ КУХНІ

До зимового столу
Осінь – пора заготівлі на зиму. З–поміж іншого велике 
місце  займають консервація та соління. У цьому процесі 
слід бути обачливим, точно дотримуючись рецепту 
приготування. Найголовніший же секрет будь–якої смачної 
страви – це  гарний настрій і сама впевненість у тому, що 
у вас все вийде! Любіть же те, чим займаєтеся! Готуйте з 
радістю і тоді  у вас все буде добре!

Яблука любові

Унікальний овоч

У Європі баклажани з'явилися в 
V-IX століттях, але аж до XIX-го сторіч-
чя європейці побоювалися цього овоча  
– баклажан при певних умовах здатний 
накопичувати в собі отруйні речовини. 
У XVI столітті овоч навіть назива-
ли «божевільним яблуком». Інші ж 
називали баклажани «яблуками 
любові», приписуючи йому аф-
родизиачні властивості. У нас 
овоч з'явився в XVII столітті  
і швидко прижився в пів-
денних губерніях, де місцеве 
населення дало йому назву 
«синенькі». Пригадайте улюблену 
багатьма комедію «Іван Васильович 
змінює професію». Пригадали, яке в 
ній було найцінніше царське блюдо, 
якому поступалися осетри, червона та 

чорна ікра? Так, це – ікра заморська 
баклажанна! І сьогодні не лише царі ма-
ють можливість куштувати цей продукт. 
Зараз його широко використовують у 
кулінарії. Смачна і ароматна страва з 
чудовим смаком літа чекає на вас у хо-
лодні зимові дні. 

Салат «Десятка»
10 баклажанів, 10 

цибулин, 10 помідорів, 
10 болгарських перців, 10 

зубків часнику, 1 стручок 
гострого перцю, 300 мл 
олії, 50 мл оцту,  5 ст. л. 
цукру, 5 ст. л. солі.

Порізати овочі не-
великими шматочка-
ми, перемішати, додати 

сіль, цукор, олію. Тушкувати 
все 25 хв., додати оцет і тушкувати ще 
10 хвилин. Гарячим розкласти салат у 

стерилізовані банки, відразу закатати 
і закутати в «шубу». 

Салат «Тещин язик»
4 кг баклажанів, 10 помідорів, 10 

штук болгарського перцю, 5 головок 
часнику, 3-5 штук гострого перцю, 200 г  
цукру, 2 ст. л. солі, 200 мл олії, 150 г 9% 
оцту.

Баклажани помити, відрізати пло-
доніжки,  розрізати полосками, а по-
тім шматочками по 5 см довжиною, 
скласти в посудину, посолити нейодо-
ваною сіллю, перемішати і залишити 
на 30 хвилин. Потім промити у воді, 
щоб вийшла гіркота. Очистити часник. 
Перекрутити на м’ясорубці помідори, 
перець, гіркий перець і часник, додати 
цукор, сіль, олію й оцет. Залити бакла-
жани маринадом і проварити все 30 
хвилин. Викласти салат гарячим у сте-
рилізовані банки і закрутити.              n

Солодкий болгарський перець унікальний за змістом і 
комбінацією корисних речовин та мікроелементів. Перець, 
особливо червоного й жовтого кольору, багатий каротиної-
дами, які зміцнюють імунну систему, захищають організм 
від негативного впливу сонячних променів і знижують ри-
зик раку. Вітаміни В

6
 і В

9
, якими багатий цей овоч, уповіль-

нюють старіння кровоносних судин, завдяки 
чому атеросклеротичні бляшки утворюються 
повільніше і зменшується ризик інсульту. 
Крім того, ароматичні речовини, що міс-
тяться в перці, сприяють виробленню ен-
дорфінів (гормонів щастя), покращують 
настрій, допомагають боротися з депресією 
і синдромом хронічної втоми. На думку вче-
них, м’якоть цього овоча може запобігти роз-
витку онкологічних захворювань. Щоб отримати 
користь для здоров’я, необхідно щодня вживати в їжу один 
болгарський перець будь-якого кольору.

Перець маринований «Смачний»
3 кг перцю. Для маринаду:  0,5 склянки  олії, 1 склянка цу-

кру, 1 ст. л. солі, 10 горошин гіркого перцю, 6 склянок води, 
100 мл столового оцту. 

Перець помити й очистити від плодоніжок і насіння. 
Порізати плоди на 4 частини. Отриманий обсяг перцю 
розділити на 3 частини. Спочатку прокип’ятити в маринаді  
5 хвилин одну частину заготовлених плодів перцю. Вийня-
ти перець, розкласти по банках. Потім аналогічно оброби-

ти другу і третю частини плодів. Додати в маринад  часник. 
Знову закип’ятити, залити банки маринадом і закрутити 
кришками.

Перець фарширований
Цибулю і моркву нарізати соломкою (можна натерти на 

тертці), окремо спасерувати їх на олії до м’якості. Змішати 
цибулю та моркву і ще теплою масою нафарширувати під-

готовлений перець невеликого розміру ( у фарш до-
дати сіль за смаком), укласти в банки.

Приготувати заливку: 1,5 кг помідорів про-
пустити через м’ясорубку і кип’ятити 15 хв., 

додати 2 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру,  2 ст. л. оцту, 
запашний перець. Все прокип’ятити 10 

хвилин. Цією заливкою залити перець у 
літрових банках і стерилізувати 40–45 

хвилин.
Гостра закуска 

4–5 солодких червоних  перців , 2–3 стручки 
гострого червоного перцю,  5–6 стиглих помідорів, 2 головки 
часнику, 100 мл олії, 1 склянка товчених волоських горіхів, 
сіль за смаком.

Очистити від насіння солодкі й гострі перці, промити 
і видалити плодоніжки. Вимити помідори й очистити час-
ник. Пропустити все через м’ясорубку. Добре перемішати, 
додати сіль за смаком, олію та товчені волоські горіхіи. Все 
скласти в банку і закрити кришкою. Зберігати в холодиль-
нику. Цю закуску можна додавати до бутербродів, обмащу-
вати шматок  м’яса або курочку всередині й  зовні,  загор-
тати у фольгу і запікати в духовці.                                             n

Як засолити капусту

Поспішайте: 
сезон тихого полювання 
саме у розпалі!

Нині триває період збору безцінного дару приро-
ди – грибів.  Проте слід бути обережним. Збирай-
те лише ті гриби, в яких ви впевнені, що вони дійсно 
їстівні. Ніколи не беріть гриби, в яких навіть тро-
хи сумніваєтеся, а також перезрілі, ослизлі, в’ялі, 
червиві, зі слідами плісняви на капелюшку або ніж-
ці. Якщо будете сушити гриби – ставте їх у сушку 
відразу. Завжди пам’ятайте: небезпечними є й деякі 
їстівні гриби, за умови, що вони довго пролежали в 
теплі, тому що білки швидко розкладаються,  утво-
рюючи   при  цьому токсини. Гриби перед вживанням 
необхідно виварити. За народним методом можна 
додати в каструлю очищену цибулину. Її потемніння 
після варки свідчить, що там є отруйний гриб, хоча 
це не є 100 % гарантією.  

Як заготовити білі гриби на зиму. Їх маринують, 
сушать, смажать і закручують у банки, а також замо-
рожують. Із сушених і заморожених готують взимку 
ароматні супи і начинку для пирогів. Ці гриби в будь-
якому вигляді смачні, тому й цінуються так високо.  
Взимку страви з білих грибів – особливий делікатес. 
Найпростішим рецептом є  їх заморожування в мо-
розильнику в сирому вигляді. Для цього зібрані в лісі 
гриби чистять, промивають і нарізають скибочками  
товщиною 5-7 міліметрів. Після цього їх обов’язково 
слід просушити в друшляку або на ситі, інакше вони 
в морозильнику злипнуться і втратять свій аромат і 
смак. Підготовлені до за-
морожування білі гриби 
треба відразу розклас-
ти на порції. Якщо 
для заморожу-
вання білих 
грибів на зиму 
використову-
ється ємність 
з кришкою, то 
заповнювати її 
слід повністю, щоб повітря в ній залишалося якомога 
менше. 

 Як заморозити білі відварені гриби. Для цього по-
передньо почищені, вимиті й порізані гриби відвари-
ти 5 хвилин у киплячій воді без додавання солі. Воду 
злити,  гриби відкинути  на сито і дати їм охолонути й 
обсохнути. Відварені білі гриби  розкласти по пакетах 
порційно. Не варто зберігати їх у морозильнику поруч 
з рибою або м’ясом, краще в окремому відсіку. 

 Як правильно заморозити білі смажені гриби.  Та 
так само, як і відварені, тільки замість варіння їх 
треба посмажити.  Робити це треба на олії рослин-
ній до тих пір, поки не випарується вся рідина, а 
гриби не зарум’яняться. Перчити і солити не треба. 
До потрібного смаку доводять блюдо вже в процесі 
приготування. Посмажені гриби треба викласти на 
блюдо тонким шаром для охолодження. Потім роз-
класти в герметично закриті лоточки або  харчові 
пакети. 

Що можна приготувати взимку із заморожених бі-
лих грибів? Та все те ж, що і готується зі свіжих: аро-
матний суп, гарнір до печені з картоплею, жульєн, 
грибну запіканку та інші страви. Перед приготуван-
ням розморожувати сирі білі гриби не рекомендують. 
Їх можна відразу висипати на сковорідку і під криш-
кою протомити до розморожування. Смажені й від-
варні краще розморозити в холодильнику. 

Опеньки мариновані
1 кг опеньок, 1 л води, 1,5 ст. л. цукру, 4 ч. л. солі,  

3 ч. л. оцтової есенції, 1 головка часнику, 2 шт. лавро-
вого листа, 5-6 шт. перцю горошку, 5-6 шт. перцю за-
пашного, 5-6 шт. гвоздики.

Для приготування найкраще брати малень-
кі опеньки, які не переросли з товстими ніжками. 
Опеньки ретельно почистити і замочити в холодній 
воді на годину. Після цього промити під струменем 
холодної води. Відварити опеньки протягом 25-30 
хвилин в підсоленій воді. Відвар злити, гриби проми-
ти. Зварити маринад: додати до води цукор, сіль, лав-
ровий лист, перець горошок, перець запашний і гвоз-
дику, довести до кипіння. Викласти в маринад гриби і 
варити хвилин 10. Зняти з вогню, влити оцет, всипати 
подрібнений часник. Опеньки розкласти шумівкою 
по банках і долити до верху маринадом. Закрутити 
кришками, охолодити і зберігати в холодному місці.  
Мариновані опеньки хрусткі, ароматні, смачні! При-
ємно виставити їх на зимовий стіл,  заправлені цибу-
лею та олією!                                                                         n

В осінній період капустяний лист 
найбільш соковитий, що і є основним 
чинником для вдалого квашення ка-
пусти, багатої  ферментами, віта-
мінами та мікроелементами. 
Її називають «незамінним 
блюдом» для нормально-
го функціонування трав-
лення. Крім того, ква-
шена капуста підвищує 
імунітет, активізує обмін 
речовин, сприяє крово-
творенню та знижує рівень 
холестерину. Смачна й за-
вжди бажана капуста на столі – 
і в будні, і в піст.  

Капуста пікантна 
8 кг білокачанної капусти, 100 г 

часнику, 100 г кореня хрону, 300 г буря-
ка, 100 г петрушки, 4 л води, по 200 г 
солі та цукру. 

Капусту нарізати тонкими смужка-
ми, буряк – шматочками. Корінь хрону 
очистити і натерти на тертці, часник 
пропустити через часниковий прес. До-

дати петрушку, сіль і цукор. Все перемі-
шати. Залити теплим розсолом і поста-
вити в холодне місце. За 5 днів капуста 

готова. 
Капуста в медовій 

заливці 
10 кг білокачанної ка-

пусти, 2 кг солодкого пер-
цю, 500 г меду, 1 стручок 
гіркого перцю, 3 л води, 
150 г солі. 

Капусту посікти, пе-
рець нарізати великими 
шматочками. Все змішати 

з сіллю, додати цілий стру-
чок гіркого перцю, щоб потім його 
можна було вийняти. Укласти капусту 
в тару. Мед розвести в кип’яченій воді і 
цим розчином залити капусту. Поклас-
ти гніт і винести на холод. 

Капуста по-домашньому 
Капусту промити, очистити від 

зовнішніх листків, потім шаткувати 
тоненькими смужками. Моркву по-
дрібнити за допомогою великої терки 

і додати в капусту. Багато моркви  не 
можна класти, бо вона «покрасить» 
капусту. Нашаткувавши необхідну 
кількість капусти, покласти в ємність 
і злегка присолити (на 1 кг капусти  
–  1 чайна ложка з верхом солі). Свіжа 
журавлина не лише прикрасить ква-
шену капусту, але й збагатить її склад  
вітаміном С. Підготовлену суміш з ка-
пусти, моркви і журавлини помістити 
в емальовану каструлю, перемішати і 
покласти під гніт. Чиста марля повин-
на послужити бар’єром між гнітом і 
продуктом харчування. 

Якщо капуста була досить сокови-
тою, то вже за кілька годин з’явиться  
сік, який повинен повністю закри-
ти суміш поверх марлі. Приминати 
капусту не слід, щоб вона не втрати-
ла структуру і характерний хрускіт. 
Квасити капусту не більше двох діб, 
а потім перекласти в скляні ємності 
й зберігати в льосі або холодильнику. 
Кількість солі, моркви і журавлини 
розраховується пропорційно обся-
гу ємності, але у будь-якому випадку 
солі багато не треба.                               n
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09:00 «ПАРК ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
Джефф Голдблюм знову потра-
пляє у халепу. Цього разу — на 
тропічному острові, де розпло-
дилися динозаври. Він вирушає 
туди, дізнавшись, що його коха-
на погодилася поїхати в цей за-
гублений світ.

23:30 «ЛЮДИНА-ВОВК» 

УКРАЇНА
Дитинство Лоуренса позначене 
загадковою смертю його мате-
рі. Він на довгі роки покидає 
дім, але звістка про зникнення 
брата повертає його назад. 
Лоуренс проводить власне 
розслідування...

23:35 «АЛЬФА ДОГ» 

1+1
Для підлітків елітних районів 
Лос-Анджелеса, у яких занадто 
багато часу і занадто багато 
грошей, нудні  дні тягнуться до-
вго. Коли ні за що не відповіда-
єш, статися може все, що за-
вгодно.

00:25 «ТРАНСФОРМЕРИ-2» 

ІНТЕР
Старскрім очолює Десептиконів 
і вирішує повернутися на Землю. 
Скорпонок викрадає тіло пова-
леного Мегатрона в армії США і 
повертає його до життя. Тепер 
головний Десептикон жадає 
помсти...

23:20 «РУЙНІВНИК» 

ICTV
У 2032 році в кріо-в'язниці після 
35-річної заморозки просина-
ється злочинець Саймон Фенікс. 
Влада шукає того, хто зміг би 
його здолати, і розморожує 
Джона Спартона, засудженого 
за сутичку з Феніксом.

23:55 «НЕБЕЗПЕЧНИЙ КВАРТАЛ» 

1+1
Головний герой — молодий по-
ліцейський, приписаний до 
дільниці в районі, де виріс. Він 
повернувся сюди охоронцем 
закону, однак на поверхню ви-
плив секрет, який може знищити 
як сім'ю копа, так і його самого.

00:30 «ТРАНСФОРМЕРИ-3» 

ІНТЕР
Для наших героїв настали сумні 
будні: Сем втратив Мікаелу, уряд 
прийняв законодавчий акт про 
виселення Автоботів з Землі, а 
правитель Кібертрона готується 
відвідати нашу планету з  недо-
брими намірами.

02:30 «ЖАХ НА ВУЛИЦІ В’ЯЗІВ-2» 

ICTV
У другій серії знаменитого філь-
му жахів привид маніяка-вбивці 
розвернувся на повну: він зби-
рається заволодіти не тільки 
душею, а й тілом одного з підліт-
ків, щоб продовжувати лити ріки 
крові.

05.30 Х/ф «Швидкий поїзд»
07.05 Х/ф «Я обiцяла, я 

пiду...»
08.35, 02.50 Агенти впливу
09.30 Лохотрон
10.00 Х/ф «Вихiд»
11.35 Т/с «Далекобiйники»
15.30 Т/с «Бiлi вовки»
19.00, 01.20, 03.50 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Нью-

Йорк-9»
23.30 Т/с «Забутi»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.50 Речовий доказ
04.20 Правда життя
04.45 М/ф «Гуси-лебедi»

05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду-2»
11.40 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду-3»
13.30 Kids'Time
13.35 М/с «Губка Боб»
14.35 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Шафа
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй iз 

Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi 

вродлива»
23.00 Спiвай, якщо зможеш
00.25 Репортер
00.35 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.40 Т/с «Iствiк»
02.25 Т/с «Межа»
03.05 Служба розшуку дiтей
03.10 Зона ночi
03.15 Десята муза в Українi
03.45 Зона ночi
03.50 Десята муза в Українi
04.40 Зона ночi
04.45 Так нiхто не кохав
05.10 Шануйте майстрiв 

замолоду

06.15 Криве дзеркало
07.20 Країна on-line
07.25 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «I. Купченко. Без 

свiдкiв». Ч. 1
08.20 Д/ф «I. Купченко. Без 

свiдкiв». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Без цензури
10.15 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.55, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
11.05 Дитячий фестиваль 

«ОКешкин-джаз»
12.00, 17.55, 21.30 Дiловий 

свiт
12.10 Рояль у кущах
12.40 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
13.05 Фольк-music
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.25, 03.40 Життя на 

рiвних
15.35 Книга.ua
16.05 Т/с «Iз життя капiтана 

Черняєва»
17.40 Сiльрада
18.40 Фiнансова 

перспектива
18.50 Агро-News
19.10 Фестиваль гумору 

«Умора»
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
21.45 Ювiлейна програма   

В. Бiлоножка
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 Вiд першої особи
00.40 На слуху
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

05.00 Т/с «Шлюб за 
заповiтом-3»

06.30 Ранок з «Iнтером»
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 Х/ф «Ася»
11.15 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.25 Судовi справи
14.35 Сiмейний 

суд
15.40 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Дурна кров»
22.30 Т/с «Безодня»
00.25 Х/ф «Транс-

формери-2. 

Помста 

пропащих» �
03.00 Подробицi
03.30 Х/ф «Казка про жiнку 

та чоловiка»

06.00 ТСН-Тиждень
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.00 Т/с «Легенди про 
Круга»

15.00 Т/с «Тисяча i одна 
нiч»

16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.10 Грошi
23.20 ТСН
23.35 Х/ф «Альфа 

дог» �

01.50 Т/с «Кохання та 
покарання»

03.20 Х/ф «Альфа 
дог» �

05.10 Грошi

05.00 Служба розшуку 
дiтей

05.10 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 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 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.20 Головна 

програма
12.00 Т/с «Небо 

у вогнi»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Небо 

у вогнi»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Четверта вежа
23.10 Свобода 

слова
01.10 Х/ф «Жах на вулицi 

В'язiв» �
02.45 Про-Ziкаве.ua
03.30 Свобода слова

05.20 Чужi помилки
06.05 Усе буде добре!
07.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.35 Х/ф «Москва 

сльозам не вiрить»
Троє подруг при-
їжджають із про-
вінції підкорюва-
ти Москву. По-
різному склада-
ються їхні долі. 
На шляху до ща-
стя їм багато до-
водиться пере-
жити і вистраж-
дати. І до 40-ка 
років життя, схо-
же, склалося. 
Однак виявило-
ся, що все тільки 

починається!
12.25 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти жiнок
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.20 Куб-4
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Детектор брехнi-4
23.35 Один за всiх
01.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Т/с «Загальна 

терапiя-2»
04.25 Нiчний ефiр

06.00 Т/c «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 
Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 14.10, 17.20, 21.40 

Т/c «Слiд»
10.00 Х/ф «45 секунд» �
12.05, 05.00 Нехай говорять
13.10 Кохаю! Чекаю!
16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/c «Берегова 

охорона»
23.30 Х/ф «Людина-

вовк» �
01.30 Профiлактика
05.50 Срiбний апельсин

07.30 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання iз 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.00 Народний артист
22.30 Русо туристо
23.00 Дурнів+1
23.40 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Чортицi в спiдницях
00.45 Теорiя зради
01.40 Твою маму!
02.30 До свiтанку

08.00 Чемпiонат Францiї. 
«Марсель» – ПСЖ

10.15, 16.50 Великий 
футбол

12.00 Чемпiонат України. 
«Шахтар» – 
«Арсенал»

14.00, 22.00 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

14.40 Чемпiонат України. 
«Чорноморець» – 
«Волинь»

18.30, 05.00 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

19.20 Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

20.30 Європейський 
weekend

22.50 Чемпiонат Англiї. 
«Вест Бромвiч» – 
«Арсенал»

07.30 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «Г. Жженов. 

Агент надiї». Ч. 1
08.20 Д/ф «Г. Жженов. 

Агент надiї». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30, 16.40 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.10 Т/с «Москва. Три 

вокзали»
11.10 Нехай вам буде 

кольорово!
12.05, 18.50, 21.30 Дiловий 

свiт
12.25 Кордон держави
12.40 Х/ф «Фронт без 

флангiв». 1 с.
14.10 Шеф-кухар країни
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Крок до зiрок
17.25 Т/с «Iз життя капiтана 

Черняєва»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.10 Останні 

попередження
19.30 Формула захисту
19.40 Надвечiр'я
20.45 Фестиваль гумору в 

Коблево
21.40 Свiт спорту
21.45 Ювiлейна програма  

В. Бiлоножка
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 Вiд першої особи
00.40 На слуху
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Д/ф «Королiвська 

мечеть в Iсфаханi»

05.00 Т/с «Безодня»
06.30 Ранок з «Iнтером»
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 «Дурна кров»
11.15 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.25 Судовi справи
14.55 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося
16.50 Т/с «Ясмiн»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Дурна кров»
22.30 Т/с «Безодня»
00.30 Х/ф «Транс-

формери-3. 

Темний бік     

Мiсяця» �
03.05 Подробицi
03.35 Слiдство вели...
04.15 Стосується кожного

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

10.55 Х/ф «Карамель»
12.55 Не бреши менi-4
13.55 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.10 Мiняю жiнку-8
23.40 ТСН
23.55 Х/ф «Небезпечний 

квартал» �
01.40 Т/с «Кохання та 

покарання»
03.05 ТСН. Особливе
03.30 Х/ф «Небезпечний 

квартал» �
05.00 Росiйськi сiмейнi 

драми

05.05 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.40 Економiчний 

iнтерес
06.50 Т/с «Таксi»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Надзвичайнi 

новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.30 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.40 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Руйнiвник» �
01.40 Навчiть нас жити
02.30 Х/ф «Жах на 

вулицi В'язiв-2. 
Помста Фреддi» �

03.55 Т/с «Погоня»
04.40 Про-Ziкаве.ua

05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.55 Х/ф «Повернення 

блудного тата» �
Олексія, лікаря з 
провінції, запро-
шують працюва-
ти до столиці. 
Його кохана Світ-
лана хотіла б по-
їхати з ним, од-
нак не може цьо-
го зробити. Вона 
не приїжджає на 
вокзал, і Олексій 
вирушає в доро-
гу, навіть не по-
прощавшись...

11.55 Х/ф «Кохання на два 
полюси»

13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Врятуйте нашу 

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

сiм'ю-2
23.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
02.55 Т/с «Доктор Хаус»
03.35 Т/с «Загальна 

терапiя-2»
04.25 Нiчний ефiр

05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Шафа
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй iз 

Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi 

вродлива»
23.00 Знайти крайнього
00.15 Репортер
00.25 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.30 Т/с «Iствiк»
02.15 Т/с «Межа»
03.00 Зона ночi
03.05 Десята муза в Українi
03.55 Зона ночi
04.00 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного
04.20 З полону на волю
04.35 Останнi лицарi
04.50 Гартуючи юнацтво
05.00 Зона ночi
05.05 Княгиня Ольга
05.20 Суперники

05.05 Х/ф «Вихiд»
06.35 Х/ф «Обличчям до 

стiни»
08.30, 16.45, 19.00, 01.25, 

04.50 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв»
14.55, 17.00 Т/с «УГРО-3»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-10»
23.30 Т/с «Забутi»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
03.20 Агенти впливу
05.20 Правда життя

06.00 Т/c «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

зiзнання
08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 

Т/c «Слiд»
10.00 Т/c «Умови 

контракту-2»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 03.20 Говорить 

Україна
20.00 Т/c «Берегова 

охорона»
23.20 Т/c «Мент у законi-4»
01.20 Х/ф «Людина-вовк» �
04.00 Х/ф «Великий прорив 

Бетховена» �

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання iз 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.00 Народний артист
22.30 Русо туристо
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Чортицi в спiдницях
00.45 Теорiя зради
01.40 Твою маму!
02.30 До свiтанку

08.00 Чемпiонат України. 
«Металург» – 
«Карпати»

12.10 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

12.55 Великий футбол
14.30 Чемпiонат Iспанiї. 

Огляд туру
17.40 Futbol Mundial
18.20 Чемпiонат Францiї. 

«Марсель» – ПСЖ
20.25 Чемпiонат України. 

«Шахтар» – 
«Арсенал»

22.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Леванте» – «Реал»

01.20 Чемпiонат України. 
«Севастополь» – 
«Iллiчiвець»

03.30 Чемпiонат Англiї. 
«Вест Бромвiч» – 
«Арсенал»
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ЧЕТВЕР, 10 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

05:45 «НЕ БІЙСЯ, Я З ТОБОЮ!» 

НТН
Артист цирку отримує лист про 
те, що його бабуся важко  хвора. 
Героя, можливо, чекає смерть 
через стару кровну помсту, і все 
ж він збирається їхати. Його друг 
вирушає з ним. Дорогою на них 
чекають безліч пригод.

00:15 «ЧОРНИЙ ПЕС» 

1+1
Джек Круз тільки-но вийшов із 
в'язниці, проте обставини зму-
шують його погодитися на пере-
везення «лівого» вантажу. Хоча 
його  перереслідують бандити та 
ФБР, Джек має намір доставити 
вантаж за призначенням...

02:10 «ЛІСОВИК» 

УКРАЇНА
У день свого тридцятиріччя мо-
лода бізнес-леді за дивних об-
ставин знайомиться з лісовим 
відлюдником. На перший погляд, 
випадкова зустріч не може впли-
нути ні на бізнес нашої героїні, ні 
на її розмірене світське життя.

02:10 «ЖАХ НА ВУЛИЦІ В’ЯЗІВ-3» 

ICTV
У лікарні перебувають семеро 
діточок, які захворіли на чуму. 
Ненсі Томпсон, героїня першої 
частини, цього разу повертаєть-
ся у фільм як молодий лікар-
практикант, призначений в педі-
атричне відділення.

23:20 «ОБГОВОРЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ» 

ICTV
Отримавши строк, чемпіон з 
боксу Джеймс Чемберс опиня-
ється у відомій своїми жорсто-
кими порядками в'язниці Світу-
отер, де вже десять років неза-
перечним авторитетом є грізний 
Монро Хатчінс.

00:15 «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ» 

1+1
Культове кіно, яке виховало не 
одне покоління відчайдушних 
молодих людей, які цінують 
кожну мить свого життя. На тлі  
пляжів Атлантичного океану 
розгортається несподіваний за  
напругою  детективний сюжет.

00:30 «СПЕЦНАЗ МІСТА ЯНГОЛІВ» 

ІНТЕР
Загони S.W.A.T. використовують-
ся для боротьби з терористами і 
інших спецоперацій. Саме в та-
кий підрозділ був зарахований 
Джим Стріт. Після навчання і 
тренувань на молоде поповнення 
чекає перше випробування...

02:10 «ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН» 

УКРАЇНА
Агент ФБР Вілл Грем після ареш-
ту Ганнібала Лектера йде зі 
служби. Однак поява нового 
моторошного серійного вбивці 
примушує Грема повернутися. 
Цей безжальний монстр ночами 
вирізає цілі родини.

07.35 Д/ф «М. Голуб. Я не 
пiду». Ч. 1

08.20 Д/ф «М. Голуб. Я не 
пiду». Ч. 2

08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30, 03.10 Уряд на зв'язку 

з громадянами
10.00 Вступне слово 

Прем'єр-мiнiстра 
України на засiданнi 
уряду

10.15 Т/с «Москва. Три 
вокзали»

11.15 Нехай вам буде 
кольорово!

12.10, 18.45, 21.30 Дiловий 
свiт

12.25 Формула захисту
12.35 Х/ф «Фронт без 

флангiв». 2 с.
14.10 Свiтло
14.30 Ближче до народу
15.15 Euronews
15.35, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.40 Д/ф «Лука 

Кримський. Я 
полюбив страждання»

16.20 Т/с «Таємниця 
старого мосту»

17.05 Т/с «Iз життя капiтана 
Черняєва»

17.50, 01.35 Про головне
18.35 Фiнансова 

перспектива
19.05 Фестиваль гумору 

«Умора»
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Свiт спорту
21.45 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 Вiд першої особи

05.00 Т/с «Безодня»
06.30 Ранок з «Iнтером»
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 «Дурна 

кров»
11.15 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.25 Судовi справи
14.55 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося
16.50 Т/с «Ясмiн»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Дурна кров»
22.30 Т/с «Безодня»
00.30 Х/ф «Хранителi» �
03.10 Д/ф «Сурогати»
04.05 Стосується 

кожного

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.00 Т/с «Карамель»
13.00 Не бреши менi-4
14.00 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.10 Територiя обману
23.20 ТСН
23.35 Тачки-2
00.15 Х/ф «Чорний 

пес» �
01.50 Т/с «Кохання та 

покарання»
03.20 ТСН
03.35 Х/ф «Чорний 

пес» �
04.55 Територiя обману

04.45 Служба розшуку 
дiтей

04.55 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.30 Економiчний 

iнтерес
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Четверта вежа
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.30 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.40 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Дев'ять 

життiв» �
01.15 Стоп-10
02.10 Х/ф «Жах на вулицi 

В'язiв-3. Воїни 
сну» �

03.45 Т/с «Погоня»
04.25 Про-Ziкаве.ua

05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.50 Зiркове життя
10.55 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!

Шоу поєднує ін-
тереси жінок і чо-
ловіків із ведення 
господарства, 
виховання дітей, 
організації сімей-
ного бюджету, 
догляду за со-
бою, кулінарної 
майстерності  та 
ін. Експерти про-
грами дають 
практичні пора-
ди, які застосову-
ються в повсяк-
денному житті та 

побуті.
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 МайстерШеф-3
00.55 Т/с «Доктор Хаус»
01.45 Т/с «Загальна 

терапiя-2»
03.30 Нiчний ефiр

05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй iз 

Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi 

вродлива»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.10 Т/с «Iствiк»
01.55 Т/с «Межа»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Богдан Хмельницький
03.45 Зона ночi
03.50 Богдан Хмельницький
04.50 Зона ночi
04.55 Ах, не говорiть менi 

про кохання...

05.45 Х/ф «Не бiйся, я з 
тобою!»

08.30, 16.45, 19.00, 01.25, 
03.30 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв»
15.05, 17.00 Т/с «УГРО-3»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-10»
23.30 Т/с «Забутi»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
03.00 Агенти впливу
04.00 Правда життя
04.30 М/ф «Квiтка-

семицвiтка»

06.00 Т/c «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.55 Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде 
зiзнання

08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 

Т/c «Слiд»
10.00 Т/c «Умови 

контракту-2»
12.00, 04.55 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.15 Говорить 

Україна
20.00 Т/c «Берегова 

охорона»
23.20 Т/c «Мент у законi-4»
02.10 Х/ф «Лiсовик» �
05.45 Срiбний апельсин

06.00 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання iз 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.00 Народний артист
22.30 Русо туристо
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Чортицi в спiдницях
00.45 Теорiя зради
01.40 Твою маму!
02.30 До свiтанку

08.00 Чемпiонат України. 
«Говерла» – «Зоря»

10.30 Чемпiонат Францiї. 
«Марсель» – ПСЖ

12.30 Європейський 
weekend

14.00 Futbol Mundial
14.40 Один на один з 

Гамулою
16.00 Чемпiонат України. 

«Таврiя» – «Ворскла»
18.00 Топ-матч
18.20 Чемпiонат України. 

«Чорноморець» – 
«Волинь»

20.25 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Вальядолiд»

22.55 Чемпiонат України. 
«Шахтар» – 
«Арсенал»

01.20 Чемпiонат України. 
«Металург» – 
«Карпати»

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «Всенародна 

актриса Н. Сазонова». 
Ч. 1

08.20 Д/ф «Всенародна 
актриса Н. Сазонова». 
Ч. 2

08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30, 16.30 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.10 Т/с «Москва. Три 

вокзали»
11.15 Нехай вам буде 

кольорово!
12.05, 17.55, 21.25 Дiловий 

свiт
12.15 Х/ф «Фронт за лiнiєю 

фронту»
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Українська пiсня
17.10 Т/с «Iз життя капiтана 

Черняєва»
18.40 Фiнансова 

перспектива
18.55 Останні 

попередження
19.15 До 25-рiччя дуету 

«Свiтязь». Концертна 
програма

21.35 Свiт спорту
21.40 Концертна програма 

«Мелодiя двох 
сердець»

22.55 Лото «Трiйка», 
«Кено», «Максима»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 Вiд першої особи
00.40 На слуху
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

05.00 Т/с «Безодня»
06.30 Ранок з «Iнтером»
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 «Дурна кров»
11.20 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.30 Судовi справи
14.55 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося
16.50 Т/с «Ясмiн»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Х/ф «Сталевий 

метелик»
22.35 Т/с «Безодня»
00.30 Х/ф «Спецназ 

мiста 

янголів» �
02.35 Д/ф «Замiнник 

смертi»
03.30 Слiдство вели...
04.10 Стосується кожного

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.00 Т/с «Карамель»
13.00 Не бреши менi-4
14.00 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.10 Кохання без 

кордонiв
00.00 ТСН
00.15 Х/ф «На гребенi 

хвилi» �
02.25 Т/с «Кохання та 

покарання»
03.50 ТСН. Особливе
04.15 Не бреши менi-4
05.05 Росiйськi сiмейнi 

драми

04.55 Факти
05.20 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.30 Економiчний 

iнтерес
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.30 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.40 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Обговоренню 

не пiдлягає» �
01.10 Несекретнi 

файли
02.05 Х/ф «Жах на вулицi 

В'язiв-4. Повелитель 
сну» �

03.30 Т/с «Погоня»
04.15 Про-Ziкаве.ua

06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок

Неймовірні фак-

ти про життя зі-

рок вітчизняного 

та світового шоу-

бізнесу. Цікаві та 

актуальні новини, 

ексклюзивні ві-

део та інтерв’ю зі 

знаменитостями. 

Тепер глядачі 

можуть спробу-

вати зрозуміти 

вчинки своїх ку-

мирів...

20.00 Зваженi та щасливi-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зваженi та щасливi-3
00.45 Т/с «Доктор Хаус»
01.30 Т/с «Загальна 

терапiя-2»
03.15 Нiчний ефiр

05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй iз 

Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi 

вродлива»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.00 Репортер
00.10 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.05 Т/с «Iствiк»
01.50 Т/с «Межа»
02.30 Служба розшуку дiтей
02.35 Зона ночi
02.40 Iван Мазепа
03.40 Зона ночi
03.45 Богдан Хмельницький
04.15 Пам`ятай про життя
04.30 Зона ночi
04.35 К. Бiлокур. Послання

04.50 Т/с «УГРО-3»
08.30, 16.45, 19.00, 01.25, 

03.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв»
15.05, 17.00 Т/с «УГРО-4»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Маямi-10»
23.30 Т/с «Забутi»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.55 Агенти впливу
04.00 Правда життя
04.30 М/ф «Iванко з палацу 

пiонерiв»

06.00 Т/c «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

зiзнання
08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20 Т/c 

«Слiд»
10.00 Т/c «Умови 

контракту-2»
12.00, 05.05 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.25 Говорить 

Україна
20.00 Т/c «Берегова 

охорона»
23.20 Т/c «Мент у законi-4»
02.10 Х/ф «Червоний 

дракон» �

07.00 М/с «Даша-
дослiдниця»

07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання iз 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.00 Народний артист
22.30 Русо туристо
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Чортицi в спiдницях
00.45 Теорiя зради-2
01.40 Твою маму!
02.30 До свiтанку

08.00, 22.55 Чемпiонат 
України. 
«Чорноморець» – 
«Волинь»

10.30 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Вальядолiд»

13.35 Чемпiонат України. 
«Говерла» – «Зоря»

16.00 Чемпiонат України. 
«Севастополь» – 
«Iллiчiвець»

18.00 Топ-матч
18.20 Чемпiонат України. 

«Шахтар» – 
«Арсенал»

20.25 Чемпiонат Англiї. 
«Вест Бромвiч» – 
«Арсенал»

01.20 Чемпiонат України. 
«Таврiя» – «Ворскла»
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12:30 «ФРОНТ У ТИЛУ ВОРОГА» 

ПЕРШИЙ
Загін Млинського отримує за-
вдання допомогти полякам, че-
хам і словакам захопити полігон, 
де нацисти випробовують нову 
зброю — ФАУ. Разом із народами 
радянських республік загін про-
довжує просування на Берлін...

23:00 «ДВАДЦЯТЬ СІМ ВЕСІЛЬ» 

1+1
Побувавши на 27 весіллях, голов-
на героїня розуміє, що пора зу-
пинитися і задуматися про своє 
заміжжя. Раптом з'ясовується, 
що її сестра зібралася заміж за 
людину, на якого якраз запала 
«професійний свідок»...

00:25 «СВАВІЛЛЯ» 

НТН
У жорстокому світі трудової ко-
лонії, де правлять балом кримі-
нальні авторитети, плете не-
людську інтригу табірний опер, 
а ув’язненний на прізвисько Фі-
лателіст намагається протисто-
яти насильству і беззаконню.

00:45 «УРЯТУВАТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

ІНТЕР
Американці дізнаються, що в 
сім'ї Райанів на фронті майже 
одночасно загинули троє братів 
із чотирьох. Віддається наказ 
повернути додому у Штати 
Джеймса Френсіса Райана, 
єдиного, хто залишився живим.

20:00 «НІЧНА ВАРТА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Екранізація однойменного рома-
ну Сергія Лук'яненка. На нічних 
вулицях небезпечно. Але мова не 
про злочинців і маніяків. Там ді-
ють ті, хто називає себе «інши-
ми». Ті, чия сила велика, і з ними 
не впоратися звичною зброєю.

22:00 «ДЖЕНТЛЬМЕНИ, ХАЙ ЩАСТИТЬ!» 

1+1
Льоша Трьошкін виявляється 
двійником злодія і вбивці Смай-
лика, який викрав обладунок 
Золотого воїна. Молода і врод-
лива лейтенант поліції Ірина 
Славіна ловить Трьошкіна і зму-
шує його допомогти слідству.

22:00 «БЛЕЙД» 

ICTV
Блейд народився від жінки, яку 
вкусив вампір, тому він став 
істотою з силою вампіра, але без 
страху перед денним світлом. 
Блейд виріс і став мисливцем на 
вампірів, які мають намір знищи-
ти людську расу.

22:35 «УБИТИ БІЛЛА-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
Після розправи над колегами 
Наречена продовжує пошуки 
справедливості. Двоє ворогів 
викреслені зі списку смертників, 
нареченій залишилося знищити 
ще двох, і тоді дорога помсти 
приведе її до мети — Білла...

06.00 Православний 
календар

06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 
15.00, 18.20, 01.20, 
03.00, 03.50 Новини

06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 Криве дзеркало
07.20 Країна on-line
07.40 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.20 Ексклюзивне iнтерв'ю
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25 Офiцiйна хронiка
09.30, 16.45 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.10 Т/с «Москва. Три 

вокзали»
11.15 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 

свiт
12.30 Х/ф «Фронт в тилу 

ворога»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Вiра. Надiя. Любов
17.25 Т/с «Iз життя капiтана 

Черняєва»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.15 Фестиваль гумору 

«Умора»
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Т/с «Бомж»
00.20 Вiд першої особи
00.40 На слуху
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Подорожуй свiтом з 

Ю. Акунiною
03.40 Життя на рiвних

05.00 Т/с «Безодня»
06.30 Ранок з «Iнтером»
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 Х/ф «Сталевий 

метелик»
11.20 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.30 Судовi справи
14.40 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося
16.45 Т/с «Хатня 

робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Х/ф «Пiзнє кохання»
20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
21.00 Футбол. Збiрна 

України – збiрна 
Польщi

23.00 Шустер Live
00.45 Х/ф «Урятувати 

рядового 
Райана» �

03.20 Подробицi
03.50 Слiдство вели...
05.10 Стосується кожного

06.00 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна 

правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

11.00 Т/с «Карамель»
13.00 Не бреши 

менi-4
14.00 Росiйськi сiмейнi 

драми
15.00 Т/с «Тисяча i одна 

нiч»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Сила. 

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Казкова 

Русь
21.00 Хочу в «Вiагру»
23.00 Х/ф «Двадцять сiм 

весiль»

01.15 Х/ф «Наталi» �
02.45 Х/ф «На гребенi 

хвилi» �
04.40 Х/ф «Заборонена 

реальнiсть» �

04.30 Служба розшуку 
дiтей

04.40 Факти
05.10 Свiтанок
06.10 Дiловi факти
06.15 Економiчний 

iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.30 Т/с «Лiтєйний»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.40 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.35 Максимум 

в Українi
00.00 Х/ф «Блейд» �
02.15 Х/ф «Жах на вулицi 

В'язiв-5. Дитя сну» �
03.40 Т/с «Погоня»
04.25 Про-Ziкаве.ua

05.20 Чужi помилки
06.05 Х/ф «Аварiя – дочка 

мента» �
Розшукуючи 
свою дочку Вале-
рію, яку назива-
ють Аварією, мі-
ліціонер занурю-
ється в середо-
вище, де прохо-
дить її життя: у 
світ металістів, 
токсикоманів і 
криміналу. А діз-
навшись, що йо-
го дочку зґвалту-
вали, починає 
мстити, порушу-

ючи закон.

07.50 Неймовiрна правда 
про зiрок

09.10 Т/с «П'ята група 
кровi»

15.00 Звана вечеря
16.00 Т/с «П'ята група 

кровi»
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Танцюють усi! -6
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Танцюють усi! -6
00.10 Куб-4
01.35 Т/с «Загальна 

терапiя-2»
03.20 Нiчний ефiр

05.25 Служба розшуку дiтей
05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.25 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй iз 

Магiкян»
22.00 Т/с «До смертi 

вродлива»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.10 Т/с «Iствiк»
01.55 Т/с «Межа»
02.40 Зона ночi
02.45 Тб про ТБ
03.15 Зона ночi
03.20 Українцi. Вiра
04.05 Зона ночi
04.10 Українцi. Вiра
05.00 Зона ночi
05.05 Обожнювана
05.25 Незнайомка

04.50 Т/с «УГРО-3»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Повернення 

Турецького»
12.45 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
14.50 Т/с «УГРО-4»
16.45 Свiдок
17.00 Т/с «УГРО-4»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Конвой 

PQ-17»
23.30 Легенди шансону
00.25 Х/ф «Свавiлля» �
02.05 Х/ф «Присяжна» �
04.00 Свiдок

06.00 Т/c «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.00 Подiї

07.30, 15.25, 02.25 
Щиросерде зiзнання

08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 20.00 

Т/c «Слiд»
10.00 Т/c «Умови 

контракту-2»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/c «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 03.20 Говорить 

Україна
22.50 Т/c «Право на 

помилування»
04.00, 05.25 Т/c «Берегова 

охорона»

06.00 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 М/с «Даша-

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00, 16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
11.00 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
18.00, 19.15 Iкона стилю
20.30 Х/ф «Няньки»
22.30 Русо туристо
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Чортицi в спiдницях
00.45 Теорiя зради
01.40 Твою маму!
02.30 До свiтанку

08.00 Чемпiонат України. 
«Севастополь» – 
«Iллiчiвець»

10.30 Чемпiонат України. 
«Шахтар» – 
«Арсенал»

12.25 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

13.00 Росiя – Iзраїль. Вiдбiр 
до ЧС-2014

15.00, 21.10 Futbol Mundial
16.00 Чемпiонат Iспанiї. 

«Леванте» – «Реал»
17.55 Live. Вiрменiя – 

Болгарiя. Вiдбiр до 
ЧС-2014

21.55 Live. Англiя – 
Чорногорiя. Вiдбiр до 
ЧС-2014

23.55 Live. Iспанiя – 
Бiлорусь. Вiдбiр до 
ЧС-2014

01.20 Вiрменiя – Болгарiя. 
Вiдбiр до ЧС-2014

06.00 Пiдсумки
06.20 Д/ф «Приречений на 

кохання»
06.50 Криве дзеркало
08.15 Олiмпiйський виклик
08.30 Панянка та кулiнар
09.00 Життя на рiвних
09.10 Армiя
09.20 Православний вiсник
09.50 Моменти життя
10.55 Мiжнародний дитячий 

фестиваль «Щасливi 
долонi – 2013»

12.35 Не вiр худому кухарю
13.15 Дорослi iгри
14.20 Театральнi сезони
15.15 В гостях у Д. Гордона
16.20 Золотий гусак
16.45 Бенефiс 

М. Поплавського
18.40 Криве дзеркало
20.35 Слово регiонам
20.45 Кабмiн: подiя тижня
20.55 Лото «Мегалот»
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
21.55 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.10 Бенефiс                     

М. Поплавського        
у Москвi

01.20 Пiдсумки дня
01.45 Хiт-парад 

«Нацiональна 
двадцятка» (iз 
сурдоперекладом)

02.55 Доки батьки сплять
03.10 Караоке для дорослих
04.00 Нащадки
05.00 Надвечiр'я
05.50 Служба розшуку дiтей

05.55 Х/ф «Спортлото-82»
07.25 Шустер Live
09.30 Усе для мами
10.00 Д/ф «Алла Пугачова. 

Чоловiки її 
величностi»

11.05 Х/ф «Дорога моя 
донечко»
Вероніка вирос-
ла без батька: 
двадцять років 
тому він кинув її 
матір на сьомому 
місяці вагітності, і 
під час передчас-
них пологів та по-
мерла. Ніку вихо-
вала тітка. Вже 
дорослій племін-
ниці вона повідо-
мила ім’я бать-
ка...

13.05 Х/ф «Пiзні кохання»
15.05 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2012»

17.00 Велика рiзниця по-
українськи-2013

18.00 Х/ф «Господарка 
великого мiста». 1 с.

20.00 Подробицi
20.30 Х/ф «Господарка 

великого мiста». 2 с.
22.20 Мiс Україна Всесвiт-

2013
23.35 Х/ф «Велике 

кохання»
01.35 Подробицi
02.05 Д/ф «Кухня»
03.30 Х/ф «Спортлото-82»

06.00 Ремонт+
06.30 ТСН
07.15 Великий пекарський 

турнiр
09.00 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ»
10.00 М/с «Енгрi бердс»
10.05 Свiтське життя
11.20 Чотири весiлля
12.35 Операцiя «Краса»
14.20 Мiняю жiнку-8
15.50 Казкова Русь
16.25 Хочу в «Вiагру»
18.30 Розсмiши комiка-4
19.30 ТСН
20.00 Вишка
22.00 Х/ф «Джентльмени, 

хай щастить!»

00.10 Х/ф «Заборонена 
реальнiсть» �
Він живе в одно-
му світі, а уві сні 
бачить інший. Він 
зустрічає одну 
жінку, але впізнає 
в ній іншу. Він – 
Матвій Соболєв, 
колишній агент 
військової контр-
розвідки, якому 
доведеться стати 
Воїном круга, бо 
межу  між світа-
ми зруйновано...

01.50 Х/ф «Двадцять сiм 
весiль»

03.35 Х/ф «Наталi» �
05.10 ТСН

04.55 Факти
05.30 Свiтанок
06.30 Козирне життя
07.00 Т/с «Морськi 

дияволи»
08.55 Зiрка YouTube
10.05 Дача
10.45 Квартирне питання
11.45 За кермом
12.10 Невдатна країна
12.30 Наша Russia
13.00 Т/с «Диверсант»
17.35 Т/с «Диверсант. 

Кiнець вiйни»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини
19.55 Т/с «Диверсант. 

Кiнець вiйни»
22.00 Х/ф «Блейд» �
00.40 Х/ф «Блейд-2» �
02.30 Х/ф «Дев'ять 

життiв» �
Переплутавши 
спецназівця Діна 
Кейджа з конку-
рентом, спец-
служби вводять 
йому речовину, 
що дозволяє 
управляти волею 
людини. І хоча Ді-
ну вдається втек-
ти, у своїй очма-
нілій свідомості 
він усе ще на полі 
бою, і це робить 
його непередба-
чуваним.

04.00 Про-Ziкаве.ua

05.35 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.40 Х/ф «Руслан i 

Людмила»

Це фільм не тіль-

ки про кохання 

Руслана та Люд-

мили. Тут Руслан 

показаний як 

давньоруський 

герой, який за-

хистив Київ від 

набігу печенгів, 

так як режисер 

хотів розповісти 

про боротьбу ру-

сичів проти чу-

жоземних за-

гарбників...

08.00 Караоке на Майданi
09.00 Їмо вдома
10.40 Зваженi та 

щасливi-3
15.10 Танцюють усi! -6
19.00 Х-Фактор-4
00.15 Детектор брехнi-4
01.35 Х/ф «Аварiя – дочка 

мента» �
03.05 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або 
Стороннiм вхiд 
заборонено!»

04.15 Нiчний ефiр

05.35 М/с «Роги i 
копита»

07.05 Знайди 
крайнього

08.10 М'ясорубка
09.05 Уральськi 

пельменi
10.50 Шурочка
12.30 Рудi
14.15 Дорослi, 

як дiти
15.15 Т/с «Воронiни»
18.00 М/ф «Хоробра 

серцем»
20.00 Х/ф «Нiчна 

варта»

22.35 Х/ф «Убити 
Бiлла-2» �

01.20 Х/ф «P.S. Я тебе 
кохаю» �

03.10 Зона ночi
03.15 Пристрастi 

навколо 
символiки

03.35 Таїнства 
Києво-Печерської 
Лаври

03.50 Зона ночi
03.55 С. Параджанов. 

Вiдкладена 
прем'єра

04.10 Дiалоги
05.10 Зона ночi
05.15 Життя в обiймах 

квiтiв
05.25 Вiр менi
05.35 Зона ночi

04.30 Т/с «УГРО-4»
08.00 Т/с «Повернення 

Турецького»
11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.40, 02.50 Правда життя
14.10 Т/с «Далекобiйники»
18.00 Легенди шансону
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-4»
23.00 Таємницi 

кримiнального свiту
23.30 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

01.20 Т/с «Закон i порядок»
03.50 М/ф «Опудало-

нявкало»

06.10, 03.20 Т/c «Берегова 
охорона»

07.00, 19.00, 03.00 Подiї
07.10 Х/ф «Мiстер Бiн на 

вiдпочинку» �
09.00, 10.00, 20.20, 21.20 

Т/c «Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Х/ф «Кохання до 

запитання» �
14.00 Х/ф «Мелодiя 

кохання» �
16.00, 19.20 Т/c «Не йди»
22.20 Хто гiдний бiльшого
23.20 Сomedy Women
00.20 Сomedy Club
01.20 Х/ф «Американський 

пирiг-2» �
06.10 Срiбний апельсин

08.00 Телепузики
08.35 М/с «Смiшарики. Пiн-код»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/ф «Незнайко на 

Мiсяцi»
12.40 Обережно, дiти!
14.10 Х/ф «Крихiтка з 

Беверлi-Гiллз»
16.05 Х/ф «Остiн Пауерс. 

Людина-загадка 
мiжнародного 
масштабу»

18.00 Х/ф «Няньки»
20.00 Країна У
21.00 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Т/с «Американська 

iсторiя жаху»
01.00 Х/ф «Продавчиня» �

07.00, 10.25 Один на один з 
Гамулою

08.00, 20.35 Iспанiя – 
Бiлорусь. Вiдбiр до 
ЧС-2014

11.25 Англiя – Чорногорiя. 
Вiдбiр до ЧС-2014

13.25 Свiт Прем'єр-Лiги 
2013

14.30, 15.30, 18.45, 20.00 
Футбол Live

15.55 Live. Чемпiонат 
України. 
«Олександрiя» – 
«Зiрка»

17.55 Live. Чемпiонат 
України. «Суми» – 
«Авангард»

22.55 Вiрменiя – Болгарiя. 
Вiдбiр до ЧС-2014

01.20 Чемпiонат України. 
«Олександрiя» – 
«Зiрка»
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УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 13 ЖОВТНЯ РОКУ

СКАНВОРД

14:00 «ЖІНОЧА ІНТУІЦІЯ-2» 

УКРАЇНА
Інга після пластичної операції 
вирішує повернути коїхання. 
Через непорозуміння Ліля по-
сварилася зі своїм чоловіком 
Михайлом. У Олександра та Даші 
справа йде до весілля, але рай 
псують  ревнощі.

16:15 «ЗОЛОТО ДУРНІВ» 

ICTV
Захоплююча історія про двох 
шукачів скарбів, які спочатку 
розлучилися, розчарувавшись 
у своєму захопленні й один в 
одному, а потім разом напали 
на слід справжнього великого 
скарбу.

21:00 «ДЕННА ВАРТА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Уночі у під'їзді свого будинку 
вбита молода жінка. Слідів на-
сильства на тілі не виявлено. Ця 
смерть порушує хитку рівновагу 
між добром і злом, оскільки 
вбита — темна, а значить, під 
підозрою — світлі...

22:20 «БЛЕЙД. ТРІЙЦЯ» 

ICTV
Вампіри можуть захопити владу 
над світом. Блейд — єдиний, хто 
здатен запобігти змінам і пере-
шкодити перетворенню Землі в 
планету вампірів. Прагнучи зупи-
нити Блейда, вампіри нацькову-
ють на нього людей...

04.00 Т/с «УГРО-4»
07.25 Т/с «Конвой PQ-17»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 03.25 Агенти впливу
13.00 Жорстокий спорт. 

Фiгурне катання
14.00 Телеклiнiка доктора 

Болена
15.05 Т/с «Таємницi 

слiдства-4»
19.00 Т/с «Бiлi вовки»
22.45 Крутi 90-тi
23.45 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

01.30 Х/ф «Присяжна» �
04.25 Речовий доказ
05.25 Правда життя
05.50 М/ф «Каша з сокири»

06.40 Подiї
07.00 Т/c «Кохання до 

запитання»
09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Х/ф «Чоловiк 

повинен платити» �
14.00 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя-

2» �
16.45 Х/ф «Готель для 

Попелюшки» �
19.00, 03.35 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Великий футбол
01.15, 04.20 Т/c «Право на 

помилування»
05.10 Т/c «Злочин буде 

розкрито»

05.05 Мiжнародний 
фестиваль гумору 
«Юрмала-2012»

06.35 Х/ф «Дорога моя 
донечко»

08.25 Велика рiзниця 
по-українськи-2013

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел i решка. Назад у 
СРСР

11.00 Осiння кухня
12.00 Х/ф «Велике 

кохання»
14.00 Х/ф «Господарка 

великого мiста». 
1, 2 с.
Зоя, дівчина з 
підмосковного 
містечка, блиску-
че складає іспити 
до столичного 
педінституту. У 
старанної та 
здібної студентки 
великі перспек-
тиви, а врода дів-
чини обіцяє вда-
ле заміжжя...

17.55 Т/с «Доки живу, 
кохаю»

20.00 Подробицi тижня
21.30 Т/с «Доки живу, 

кохаю»
23.25 Х/ф «Соло на 

саксофонi» �
01.25 Х/ф «Весьєгонська 

вовчиця»
03.40 Подробицi тижня

06.10 Кохання без кордонiв
07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт+
09.00 Лотерея «Лото 

«Забава»
10.00 Недiля 

з «Кварталом» –2
11.00 Смакуємо
11.40 Х/ф «Джентльмени, 

хай щастить!»
13.35 Х/ф «Джентльмени 

хай щастить!»
15.30 Великий пекарський 

турнiр
17.00 Х/ф «Дiти водолiя»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф «Дiти водолiя»
22.30 Свiтське життя
23.35 Що? Де? Коли?-2
00.40 Х/ф «Повернення 

живих мерцiв» �
Під впливом хі-
мічного препара-
ту встають з мо-
гили мерці на 
нью-орлеансько-
му цвинтарі й по-
чинають терори-
зувати місцевих 
мешканців. Вину-
ватцями навали 
зомбі виявляють-
ся військові, які 
розробили пре-
парат у своїх се-
кретних лабора-
торіях.

02.30 Недiля 
з «Кварталом» –2

03.20 Чотири весiлля
04.25 Операцiя «Краса»

05.40 Факти
06.00 Свiтанок
07.10 Квартирне питання
08.05 Анекдоти по-

українськи
08.25 Дача
09.05 Х/ф «Подвiйнi 

неприємностi»
Украсти паспорт 
у схожого хлопця 
і видати себе за 
нього – ця ідея 
здалася Дерілу 
дуже вдалою. Ад-
же він утікав від  
неправдивого 
обвинувачення. 
Але незабаром 
невдатний злодій 
зрозумів, що по-
трапив із вогню 
та в полум’я.

11.00 Козирне життя
11.30 Максимум в Українi
12.10 Таксi
12.35 Х/ф «Мiстер Крутий»
14.20 Х/ф «Няньки»
16.15 Х/ф «Золото дурнiв»

18.45 Факти тижня
19.55 Наша Russia
20.40 Невдатна країна
21.00 Головна програма
22.20 Х/ф «Блейд. 

Трiйця» �
00.45 Х/ф «Блейд-2» �
02.40 Х/ф «Той, хто мене 

оберiгає» �
04.25 Про-Ziкаве.ua

05.05 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.00 Х/ф «Руслан i 
Людмила»

07.05 Їмо вдома
08.05 Караоке на Майданi
09.05 МайстерШеф-3
13.45 Х-Фактор-4
19.00 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти жiнок
21.45 Один за всiх
23.00 Х/ф «Мiльйонер»

Кирило закінчив 

архітектурний ін-

ститут і перед 

ним відкрилися 

всі дороги, чому 

сприяв багатий 

майбутній тесть. 

Але Кирило вирі-

шує всього до-

могтися сам і 

розриває заручи-

ни. Однак 

кар’єра не скла-

лася. Чи можна 

ще все виправи-

ти?

01.10 Х/ф «Iдеальна 
дружина»

02.50 Х/ф «Скринька Марiї 
Медичі»

04.15 Нiчний ефiр

05.40 М/с «Роги i копита»
06.45 Кухня для двох
07.45 Церква 

Христова
08.00 Уральськi пельменi
09.05 Х/ф «Вибух iз 

минулого»
11.10 Спiвай, якщо 

зможеш
12.55 Мачо не плачуть
14.25 Божевiльний 

автостоп
15.25 М/ф «Хоробра 

серцем»
17.10 Х/ф «Нiчна 

варта»
19.30 Вiйна свiтiв. 

Ревiзор проти 
Шефа

21.00 Х/ф «Денна 
варта»

23.50 Х/ф «Неваляшка» �
01.50 Т/с «Межа»
03.15 Зона ночi
03.20 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
03.35 Скiфи
03.40 Київ на межi 

сторіч
04.10 Зона ночi
04.15 Чемпiон 

чемпiонiв
04.30 Драма на 

двi дiї
05.10 Зона ночi
05.15 Сумний П'єро
05.40 Моє серце ножами 

проймає
06.05 Зона ночi

08.35 М/с «Смiшарики. Пiн-код»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/с «Фiксики»
11.05 М/ф «Сердитi 

пташки»
11.15 М/ф «Попелюшка. 

Повний уперед»
13.00 Х/ф «Остiн Пауерс. 

Людина-загадка 
мiжнародного 
масштабу»

15.00 Одна за всiх
16.00, 18.00 Зупинiть, я 

закохалась!
20.00 Країна У
21.00 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Т/с «Американська 

iсторiя жаху»

07.00 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

07.20 Futbol Mundial
08.00, 03.30 Чемпiонат 

України. 
«Олександрiя» – 
«Зiрка»

10.25 Д/ф «Фiнал кубка 
свiту – 2010»

12.00, 18.20 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

12.40, 22.55 Iспанiя – 
Бiлорусь. Вiдбiр до 
ЧС-2014

14.35, 18.00 Топ-матч
16.00 Вiрменiя – Болгарiя. 

Вiдбiр до ЧС-2014
18.50, 01.20 Англiя – 

Чорногорiя. Вiдбiр до 
ЧС-2014

21.20 Великий футбол
05.30 Новини + анонси

06.05 Свiт православ'я
06.35, 16.50 Криве 

дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 23.55 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.30 Подорожуй свiтом з 

Ю. Акунiною
10.55 Ближче до народу
11.25 Як ваше здоров'я?
12.15 Крок до зiрок
13.10 Маю честь запросити
13.55 Золотий гусак
14.25 В гостях у Д. Гордона
15.15, 03.10 Караоке для 

дорослих
16.20 Дiловий свiт. Тиждень
18.40 Фестиваль гумору 

«Умора»
20.30 Ми хочемо, щоб ви 

знали
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Український акцент
22.15 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
01.20 Пiдсумки тижня
02.10 Д/ф «Лука 

Кримський. Я 
полюбив страждання»

02.40 Доки батьки сплять
02.55 Школа юного 

суперагента
04.00 Нащадки
05.00 Надвечiр'я
05.50 Служба розшуку дiтей
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» в електронному або друкованому вигляді розміром від 10х15 до 30х40 см. Разом із фото має 
бути надана коротка інформація про конкурсантку (вік, освіта, військове звання, посада, вислуга років на військовій службі, сімейний стан, уподобання), а також поштова адреса та контактний телефон учасниці. Фото конкурсанток 
проходитимуть попередній відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Прикордонник Óкраїни», «Народна армія» та «Іменем закону», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За під-
сумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць конкурсу 
відбудеться в другій половині грудня 2013 року. Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник Óкраїни». Åлектронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Старший солдат Анастасія СКАКУН, механік цеху ремонту 
радіотехнічних засобів 20-го Центру ремонту засобів зв’язку 
та радіотехнічного забезпечення ПС ЗСУ. 
Захоплюється дизайном.

Олена КУСЬ, курсант Національної академії 
Держприкордонслужби України. 
Уподобання: малювання, стрільба з лука.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ ЗВЕРТАТИСЯ У ВІДДІЛ РЕКЛАМИ ТА ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ІНФОРМАГЕНТСТВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА ТЕЛ.: (044) 566-43-30

В
ід

п
о

ві
д

і н
а 

ск
ан

во
р

д
 

ц
ьо

го
 н

о
м

ер
у:

ОГОЛОШЕННЯ

Альона ШІДЕРОВА, телефоніст вузла зв’язку та інформації у 
військовій частині м. Кременчука Полтавської області.
Хобі: верхова їзда.
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РУБЕÆУ

газети – 61023, журналу – 48736
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Оголошує набір на підготовчі курси для вступників 
до Національної академії державного управління при 
Президентові України за програмами вступних іспитів з 16 
вересня 2013 року.

Початок занять з 1 листопада 2013 року по мірі напо-
внення навчальних груп. 

Слухачам пропонується на вибір:

* курс навчання з підготовки до складання вступних іспитів (100 академічних го-
дин):

• комп’ютерне тестування із державно-управлінських, соціально-економічних, 
політико-правових та історико-культурних питань;

• співбесіда із сучасних проблем державного управління;

*   курс підготовки з ділової української мови (60 академічних годин);

*   курс підготовки з англійської мови (100 академічних годин).

Форма навчання – вечірня.

Оплата навчання може здійснюватись юридичними та фізичними особами.

Заняття проводяться щодня, крім суботи та неділі:

• з понеділка по четвер – з 18.50 до 22.00;

• у п’ятницю – з 17.10 до 22.00

за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20.

Додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України та за конт. тел.: (044) 455-69-02, 455-
68-01.

Колектив відділу прикордонної служби «Вилок» 
щиро вітає іменинників жовтня: майора ТІМОФЄЄВА 
Павла Володимировича, капітана МАТВІЄНКА 
Олександра Васильовича, старших прапорщиків – 
КОВАЧА-МОЛНАРА Едуарда Міклошовича, 
ЗАРІЧАНСЬКОГО Вадима Олександровича, 
прапорщика КОВТУНА Олега Михайловича, 
старшину ЦУПИКА Петра Петровича, старшого 
сержанта ТІМЕРГАЛІЄВУ Світлану Сагітовну, 
сержанта ЧЕРНИЧКО Ніколетту Юріївну, молодшого 
сержанта ПЕРЕБЗЯКА Юрія Юрійовича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів, 
благополуччя! Нехай збуваються  найзаповітніші мрії!

Колектив ВПС «Станіславка» Котовського 
прикордонного загону вітає прапорщика 
МАЛЬОВАНУ Альбіну Валеріївну!
С Днём рождения,
Наша коллега дорогая!
Позвольте так Вас называть.
С Днём рождения поздравляем!
Хотим Вам счастья пожелать!
И удовольствия от жизни,
И от роботы получать,
Работать, помня об Отчизне,
И о себе не забывать!

Керівництво та персонал Ізмаїльського 
прикордонного загону щиро вітає своїх колег, 
іменинників жовтня: майорів ПОДСУДЕВСЬКОГО 
Романа Володимировича, ЧЕХМАНА Олега 
Васильовича, капітана ЛОЗАН Наталію Євгеніївну 
та  старшого лейтенанта ПАВЛЕНКА Юрія Івановича!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги, особистого 
щастя, родинного благополуччя, достатку та успіхів  у 
службі!

Колектив Одеського загону Морської охорони 
сердечно вітає з Днем народження: старшого 
лейтенанта КОВАЛЕНКО Ірину Андронівну, 
старшого мічмана СКИБУ Вадима Юрійовича, 
мічманів ГАВРИКА Андрія Сергійовича та 
БОНЖУКА Олександра Валерійовича; головних 
старшин – СМІЛЯНЕЦЬ Наталю Олександрівну 
та ГОЛУБЦЯ Євгена Олександровича; старшину 
1 статті МЕТЕХУ Інну Володимирівну, старшину 2 
статті КОНОВАЛЕНКА Станіслава В’ячеславовича; 
старших матросів МАДАЯ Сергія Петровича та 
АНДРОЩУКА Олександра Анатолійовича, матроса 
КОЖОКАРА Олександра Володимировича; 
працівника БЕРЕЦА Федора Ілліча!
Бажаємо здоров’я, благополуччя, наснаги, 
процвітання та сімейного затишку!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 18 вересня 2013 року №595-ос
по Головному центру управління службою ДПСУ
полковник
підполковнику ШЕВЛЯКОВУ Сергію 
Олександровичу 
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору ДЕЙНЕКУ Андрію Васильовичу                                        
майору ХАРЛАШУ Анатолію Вікторовичу                                      

від 20 вересня 2013 року №600-ос
по Головному центру зв’язку, автоматизації та захисту 
інформації  ДПСУ
підполковник
майору ОХРЕЮ Андрію Борисовичу                                            

від 24 вересня 2013 року №611-ос
по Адміністрації  Державної прикордонної служби 
України
полковник
підполковнику СТУДЗІНСЬКОМУ Вадиму 
Олександровичу 
по Навчальному центру підготовки молодших 
спеціалістів ДПСУ
підполковник
майору КОБЗАРЮ Олександру Володимировичу                        
по Східному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України
майору ГРОСУ Олегу Петровичу          
 

Управління кадрів АДПСУ                                           


