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Державний кордон України перетнуло

1,9 млн. 
осіб

 474 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

34 
особи

з них 6 
незаконні мігранти>

Вилучено

26 од.
зброї

Затримано

на 1 млн. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 12 од.
боєприпасів
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ВЕТЕРАНИ

Спомини… Вони все частіше спливають у пам’яті 
полковника запасу Віктора Івановича КОВАЛЬОВА. Ось 
він – бравий курсант Вольського вищого військового 
училища тилу. А тут – 1972й рік, і на погонах офіцера 
засяяли маленькі лейтенантські зірочки. Скільки ж то 
було радості на душі та бажання творити високу сутність 
свого власного «я»! Звичайно, разом з ненаглядною 
обраницею – юною дружиною Тонею.

ЯК ЦЕ БУЛО

Сьогодні прикордонниками Східного регіонального 
управління чітко та надійно охороняється українсько
російський кордон від Сумщини до Азовського моря. 
Проте на момент проголошення незалежності України 
міждержавних рубежів тут просто не існувало. Отже 
розпочинати службу доводилося на голому місці. І не 
лише на місцевості, а й у свідомості людей. А це була 
справа ой яка непроста!

 Починаючи з 
«чистого аркуша»

 У його тилу було 
як на передовій

 Новосілля на Волині

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 29 жовтня – 

4 листопада 2012 року

8-11
стор.

ВОДІЮ НА ЗАМІТКУ

Пілоти не фотографуються перед польотом; лікар ніколи не 
одягне халат навиворіт; у міліції не прощаються, виїжджаючи на 

виклик; якщо у актора впаде сценарій, він обов’язково сяде на нього; 
а у прикордонників поганою прикметою вважається залишити 
головний убір на столі у начальника підрозділу. Однак чи не 
наймарновірнішою частиною населення є автомобілісти.  
«Прикордонник України» до їхнього свята пропонує читачам 
найбільш розповсюджені забобони водіїв.

 Забобони автомобілістів

7
стор.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Варто сказати, що керівництво Держпри
кордонслужби України визначає питання со
ціального захисту персоналу як одне з най
пріоритетніших. Тому в рамках програми із 
забезпечення військовослужбовців та членів 
їхніх сімей житлом колишнє приміщення ка
зарми Луцького прикордонного загону вдало 
реконструювали під затишні помешкання. 
На це із державного бюджету було виділено 
понад 9 мільйонів гривень. Слід зазначити, 
що кошти витрачені недаремно. Адже завдя
ки старанням будівельників у триповерхо
вій споруді XVIIІ століття з’явилося цілком 
сучасне житло для сімей охоронців рубежу. 
Сказати, що новоспечені мешканці комфор
табельних квартир зраділи такому подарунку 
– це не сказати нічого. Відтепер сім’ї новосе
лів можуть впевнено заявити про те, що дер
жава дійсно дбає про охоронців своїх рубежів.

Крім того, під час святкування річниці 
прикордонного загону на його території та
кож було відкрито пам’ятний знак, присвяче
ний воїнамприкордонникам усіх поколінь. 
Звертаючись до прикордонників, Голова ві
домства побажав їм і надалі примножувати 
кращі традиції охоронців кордону та зазна
чив, що завдяки професійним якостям персо
налу Луцький загін є одним із кращих органів 
у Держприкордонслужбі.                                    n

Своє 20-річчя відсвяткував Луцький 
прикордонний загін. З нагоди ювілею 
тут пройшли урочистості за участю 
Голови Держприкордонслужби 
України генерала армії України Миколи 
ЛИТВИНА. Для волинських «зелених 
кашкетів» цей день став подвійним 
святом, адже крім привітань із ювілеєм 
45 сімей військовослужбовців отримали 
ключі від омріяного службового житла.

4
стор.

6
стор.
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УКРАЇНИ

НОВИНИ УКРАЇНА – РОСІЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

www.president.gov.ua 

Зокрема, підписано Між
урядову Угоду про реадмісію та 
Виконавчий протокол про по
рядок її реалізації. Угода врегу
льовує питання співробітництва 
двох сторін у сфері передачі ком
петентними органами держав 
осіб, які в’їхали або перебувають 
на території країни з порушен
ням міграційного законодавства. 
Механізм реалізації даної між
державної угоди встановлюється 
у Виконавчому протоколі.

Крім того, завізовано Про
токол між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом РФ про по
ставки товарів за виробничою 

кооперацією у 2012 році. Відпо
відно до угоди товари (послуги), 
що постачаються за виробничою 
кооперацією, не обкладають
ся ПДВ та акцизами. Документ 
безпосередньо регламентує по
рядок та умови формування 
номенклатури товарів, що по
стачаються за виробничою ко
операцією господарюючими 
суб’єктами України і Росії у 2012 
році, а також обсяги їх поста
чань і перелік цих господарю
ючих суб’єктів.

– У відносинах України та 
Росії існує величезний потен
ціал, і обом країнам необхідно 
сконцентрувати зусилля на його 
максимальному використанні, 
– заявив Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ. 

Глава Української держави, 
зокрема, висловився за важли
вість для наших держав подаль
шого розвитку співробітництва 
в тих сферах, де сьогодні вже є 
гарні результати. У першу чергу 
це стосується атомної енерге
тики, авіабудування, ракетно
космічної сфери, енергетики та 
інших високотехнологічних і 
наукомістких галузей. 

У свою чергу, Президент Росії 
зауважив, що проведені перего

вори засвідчили налаштованість 
сторін на подальший розвиток 
взаємин на основі стратегічного 
партнерства. Зокрема, він нага
дав, що Україна посідає четверте 
місце серед основних зовніш
ньоторговельних партнерів Ро
сії, а серед країн СНД – перше. 
Так, торік взаємний товарообіг 
країн зріс на 36% і перевищив 
50 млрд. доларів. Цю динаміку 
потрібно підтримувати та зміц
нювати.                                           n

 Черговий імпульс стратегічного партнерства
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив 

робочий візит до Російської Федерації, де зустрівся 
зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ. 
Глави держав обговорили основні напрямки 
стратегічного співробітництва у відносинах України та 
Росії. Також у їхній присутності було підписано низку 
двосторонніх документів.

www.kmu.gov.ua

Випробування проходили в умовах 
високогір’я та високих температур у 
найспекотнішій точці СНД побли
зу містечка Шаартуз у Таджикистані. 
Випробувальна бригада Державно
го наукововипробувального центру 
Збройних Сил України в складі двох 
льотних екіпажів та наземного пер
соналу протягом трьох тижнів до
сліджувала граничні характеристики 
машини. Вертоліт перевантажували: 
він на одному двигуні працював про
тягом 30 хвилин на злітному режимі 
й набирав висоту 5000 метрів, робочу 
температуру двигуна доводили до 148 
градусів при максимально можливих 
150, гірські вертолітні майданчики об
лаштовували на висотах 2500, 3300 і 
4200 метрів.

«Українські випробувачі працюва
ли на майданчику Москвина в районі 
всесвітньо відомих семитисячників 
Паміру. Таким чином ми продовжили 
випробування в умовах високогір’я, 
які розпочали у Криму на горі Роман
Кош висотою 1545 метрів на почат
ку нинішнього року», – повідомив 

Герой України, заслужений льотчик
випробовувач СРСР Юрій ТІШКОВ.

За його словами, програма випро
бувань виконана повністю. Завдяки 
унікальним двигунам Запорізького 
ВАТ «Мотор Січ» машина вкотре 
здивувала своїми льотнотехнічними 
характеристиками – деякі з них на
віть кращі, ніж у більш потужного 
вертольота Мі8МТ. Зокрема, досяг
нуто 20відсоткової економії палива 
у порівнянні з базовим вертольотом, 
гвинтокрил набрав висоту динамічної 
стелі 6300 метрів. А під час проведен
ня цьогорічного міжнародного авіа
салону «АвіасвітXXI» під Києвом на 
Мі8МСБ було встановлено новий 
світовий рекорд для цього типу верто
льотів з набору висоти – 8200 метрів.

«Встановлені на Мі8МСБ двигу
ни при наборі висоти й підйомі тем
ператури зберігають свою потужність 
постійно, а не гублять її як двигуни ін
ших вертольотів», – підкреслив Юрій 
ТІШКОВ.

Випробування продовжать в умо
вах наднизьких температур до – 60ОС 
(найімовірніше, в Якутії), а поки 
що Мі8МСБ готують до показових 
польотів в Об’єднаних Арабських 
Еміратах.                                                        n

 Перший український 
гвинтокрил

Завершилися заключні сертифікаційні випробування 
вертольота Мі-8МСБ. Гвинтокрила машина успішно пройшла 
сертифікацію для серійного виробництва. Фактично в Україні 
створено перший вітчизняний вертоліт.

ОФІЦІЙНО

Уряд прийняв постанову, яка 
затверджує Угоду між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Угорщини 
про контроль прикордонного руху в 
пунктах пропуску через державний 
кордон для автомобільного та 
залізничного сполучення, підписану 4 
травня 2012 року. 

 Спростити 
і прискорити 
контроль

Влас. інф.

Документ визначає 
принципи та правила 
взаємодії контролюючих 
органів, що здійснюють 
контроль прикордонного 
руху, місце розташування 
пунктів пропуску, порядок 
їх використання, зміни у 
режимі функціонування, а 
також характер руху. Уго
дою також передбачається 
створення спільного кон
тактного пункту на терито
рії угорського пункту про
пуску «Захонь». Це, у свою 
чергу, дасть змогу сторонам 
збирати, аналізувати, пе
редавати та обмінюватися 
інформацією. До речі, два 
подібні пункти вже діють 
на кордоні з Польщею, 
є вони і на українсько
російському кордоні.

З дати набрання чин
ності цією Угодою припи
няється дія Угоди між Ка
бінетом Міністрів України 
та Урядом Угорської Рес
публіки про контроль при
кордонного руху в пунктах 
пропуску для автомобіль
ного, залізничного та річ
кового сполучення від 6 
лютого 2002 року.

Принагідно зазначимо, 
що в травні нинішнього 
року під час підписання 
даної Угоди голова Дер
жприкордонслужби Укра
їни генерал армії Укра
їни Микола ЛИТВИН 
наголосив, що документ 
сприятиме спрощенню 
та прискоренню контро
лю прикордонного руху 
в пунктах пропуску че
рез українськоугорський 
кордон. Зокрема, завдяки 
цій Угоді значно розван
тажиться пункт пропуску 
«Тиса». У свою чергу, Над
звичайний і Повноважний 
Посол Угорщини в Україні 
Міхай БАЄР наголосив, 
що підписана угода дасть 
змогу розширити функціо
нальні можливості п’яти 
пунктів пропуску для руху 
вантажного автомобільно
го транспорту та створить 
комфортніші умови для 
громадян обох країн.        n        

nШвидка за 
системою-GPS

Під час робочої поїздки 
у Бровари Київської області 
Прем’єрміністр України Микола 
АЗАРОВ заявив, що 2013 року Уряд 
завершить модернізацію служби 
швидкої допомоги. При цьому він 
додав, що відповідно до завдання 
Президента України щодо 
модернізації служби невідкладної 
медичної допомоги, абсолютно всі 
станції швидкої допомоги будуть 
забезпечені сучасним медичним 
транспортом, який обладнають 
GPS системою. Глава Уряду 
додав, що встановлення GPS
моніторингу дозволить операторам 
обирати найближчу до місця 
виклику «швидку допомогу», що 
в рази скоротить час прибуття 
медичних бригад на виклик. «Ми 
ставимо завдання скоротити 
максимальний час прибуття 
«швидких» у місті до 10 хвилин, 
у селі – до 20 хвилин», – сказав 
Микола АЗАРОВ.

www.kmu.gov.ua

n На вибори 
переводимо 
годинники

В Україні 28 жовтня 2012 
року о 4ій годині переведенням 
годинникової стрілки на 1 
годину назад відміняється літній 
час. Нагадаємо, 20 вересня 
минулого року Верховна 
Рада ухвалила рішення про 
скасування переходу на зимовий 
час. Однак воно викликало 
шквал невдоволення й тому 
було скасовано. У зв’язку з 
переходом на зимовий час 
було завчасно внесено й 
погоджено з адмiнiстрацiями 
сусiднiх країн змiни в графiку 
руху пасажирських поїздiв, 
повiдомляє пресцентр 
Державної адмiнiстрацiї 
залiзничного транспорту 
України. Час вiдправлення/
прибуття, зазначений на 
проїзних документах (квитках) 
пасажирiв, вiдповiдає 
вiдкоригованому графiку руху 
пасажирських i примiських 
потягiв зi збереженням усiх 
зупинок i без вiдхилень вiд 
графiка руху. 

Влас. інф.

n Спекотний 
2012-й

2012й рік увійде до трійки 
найтепліших років в Україні за 
весь період метеоспостережень, 
які ведуться в Києві з 1881 року. 
Про це повідомив директор 
Центральної геофізичної 
обсерваторії України Олександр 
КОСОВЕЦЬ. Експерт розповів, 
що нинішній рік увійде до числа 
трьох найтепліших за всю другу 
половину другого і початок 
третього тисячоліть. «Якби не 
було лютого, який виявився на 
другому місці за холодом з 1929 
року, то цілком можливо, що 
2012й здобув би й першість, 
а так лютий зіпсував нам усю 
статистику», – відзначив він.
Крім того, науковець нагадав, 
що цього року в Києві було 
найтриваліше літо з 1881 року.

УНІАН
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УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІ

ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА

НА КОНТРОЛІ ГОЛОВИ ДПСУ

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА 

Базовою частиною обгово
ренння послугувала доповідь 
представників американської 
компанії RCS/WGI team в Укра
їні. Саме вона є безпосереднім 
виконавцем усіх досягнутих 
домовленостей між Держпри
кордонслужбою України та Мі
ністерством енергетики США в 
рамках реалізації проекту «Друга 
лінія захисту». Експерти відзві
тували про стан виконаних робіт 
із встановлення автомобільних, 
пішохідних та багажних моніто
рів. Зокрема, остаточні випро
бування встановлених комплек
сів для виявлення радіоактивних 
речовин завершилися в тер
міналі «D» аеропорту «Борис
піль», в аеропортах «Львів» і 
«Донецьк», Ренійському та Із
маїльському морських портах, 
пунктах пропуску для автомо
більного сполучення «Малий 
Березний», «Чоп», «Ужгород», 
«Устилуг», і «Табаки». На даний 
час розпочата розробка проект
ної документації для Білгород

Дністровського, Одеського та 
Ялтинського морських портів. 
Також американські фахівці за
вершили інженерні досліджен
ня цілої низки інших об’єктів 
на державному кордоні  Украї
ни та приступили до розробки 
концептуальних креслень щодо 
встановлення на них приладів 
для виявлення радіаційно не
безпечних предметів. Крім того, 
варто відмітити, що на озбро
єнні Держприкордонслужби 
Украї ни відтепер знаходяться 
4 радіаційних мобільних комп
лекси, оснащених всім необхід
ним обладнанням для радіацій
ного контролю.

Під час заходу сторони обго
ворили ключові аспекти подаль
шого співробітництва, а фахівці 
управління інженерного та тех
нічного забезпечення АДПСУ 
узгодили з американськими ко
легами порядок обслуговування 
встановлених комплексів.

Визначивши завдання на 
найближчу перспективу, учасни
ки вирішили провести наступ
не засідання керівного комітету 
спільного проекту матеріально
технічної допомоги весною на
ступного року.                                n

Ярослава МЕЛЬНИК

Програма змагань містила наступні 
етапи: армреслінг, стрільба з пневматич
ної гвинтівки, підняття ваги, перетягуван
ня воза, перетягування каната, змагання з 
мініфутболу та конкурс дитячого малюнка 
«РаваРуська – місто на кордоні». 

Молодість і досвід, швидкість та вправ
ність, сила й характер зіштовхнулися в дав
ніх козацьких ігрищах. Неймовірне бажання 

перемогти та спортивний азарт переповню
вало кожну з командучасниць змагань. 
Доброзичлива обстановка, що панувала на 
спортивному майданчику, та дотепні кон
курси дозволяли відчути атмосферу справж
нього свята. Тому окрім здорового спортив
ного протиборства охоронці рубежу та їхні 
помічники з числа місцевих мешканців при
кордоння змогли весело провести час та ще 
й отримали масу позитивних емоцій. 

Але у спорті завжди є переможці й пере
можені. За підсумками усіх змагань І міс
це посів курінь громадського формування 

«Прикордонник» із села Потелич. Козаки 
ВПС «РаваРуська» вибороли почесне друге 
місце. А на третю сходинку п’єдесталу здій
нялася команда громадського формування 
«Кордон» із села Дев’ятир. Ну а у конкурсі 
дитячого малюнка «РаваРуська – місто на 
кордоні» перемогли Юлія БОДНАР з ма
люнком «Зажди на варті» та Катерина РЯБ
ЦЕВА з малюнком «На горі Вовковиця».  n

СПОРТИВНЕ СВЯТО

 Козацька звитяга равчан
У відділі прикордонної служби «Рава-Руська» Львівського загону за 

ініціативи керівництва підрозділу відбулися «Козацькі забави». До участі в 
змаганнях було запрошено курені (команди), які представляли громадські 
формування міста Рава-Руська та сіл Дев’ятир, Потелич, Шабельня і Рата. 

 Укріплюючи 
радіаційну безпеку

n Кокаїн у шлунку
У пункті пропуску 

«Ягодин» прикордонники 
разом зі співробітниками 
СБУ та митниками в ході 
спільної операції викрили 
громадянина України, який 
намагався у власному шлунку 
ввезти до нашої держави 260 
грамів кокаїну. Наркотик був 
розфасований у 34 капсули, 
які 35річний мешканець 
Полтавщини напередодні 
проковтнув. Під час проведення 
особистого огляду в медичній 
установі вказані капсули 
вдалося виявити за допомогою 
рентгенографії. Стосовно 
затриманого порушено 
кримінальну справу за ч.3 ст. 
305 Кримінального кодексу 
України, санкція якої передбачає 
позбавлення волі строком від 
восьми до дванадцяти років з 
конфіскацією майна.

Прес-центр СБУ

n У пошуках 
кращої долі

Під час перевірки 
державного кордону на ділянці 
ВПС «Свердловськ» тутешні 
правоохоронці зупинили 
24річного українця, який 
перевозив у салоні автомобіля 
«ВАЗ» двох мандрівників із 
Еритреї та одного пакистанця.
Останні, звичайно, документів 
при собі не мали. Згодом у 
ході пошукових заходів на 
околиці міста Свердловськ 
прикордонники затримали ще 
одного громадянина Еритреї та 
двох афганців. Як виявилося, 
їх теж вирішив «підвезти» 
наш співвітчизник, житель 
Луганської області. Стосовно 
двох українців, які підозрюються 
в незаконному переправленні 
осіб через державний кордон, 
порушено кримінальну справу.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Врятували, 
але попередили

Двох одеських рибалок, котрі 
на своїх гумових човнах вийшли 
на річку Барабоя, шквальним 
вітром віднесло у відкрите море. 
Та на цьому їхні неприємності 
не закінчилися. Човен одного з 
них почав протікати і затонув. 
Проте й другий човен був зовсім 
не пристосований до таких 
екстремальних умов. У пошуку 
порятунку чоловіки додзвонилися 
до співробітників МНС. Останні, 
в свою чергу, повідомили про 
інцидент прикордонників. 
Охоронці рубежу відразу ж 
розпочали рятувальну операцію. 
Оскільки візуально рибалок вже 
не було видно, екіпажі катерів 
Морської охорони негайно 
розподілили між собою райони 
та приступили до пошуку. За 
годину горерибалок таки 
вдалося врятувати. 47річного 
та 51річного мешканців села 
Грибівки прикордонники 
доставили до Іллічівського 
порту. Незважаючи на щасливе 
завершення рибальської 
пригоди, правоохоронці 
змушені були винести чоловікам 
попередження.

Прес-служба ПнРУ

Задля підбиття підсумків тривалої роботи зі 
встановлення на українському рубежі приладів 
для виявлення радіоактивних речовин, а 
також обговорення перспективи подальшого 
співробітництва у даній галузі в Адміністрації 
Держприкордонслужби України засідав Керівний 
комітет спільного з Міністерством енергетики США 
проекту за програмою «Друга лінія захисту».

Валентина ЛАЗАРЧУК

В основу перевірки входили три напрями 
підготовки: фізична, теоретична «підкова
ність», практичні навики у стрільбі.

Теорія включала комплекс тестових зав
дань, які перевіряли знання військовослуж
бовцями нормативних і законодавчих докумен
тів, що регламентують як діяльність відомства, 
так і виконання обов’язків за зай маною поса
дою. Тестування проводилося за допомогою  
відомчої інформаційнотелекомунікаційної 
системи «Гарт8». Тут людський фактор зве
дений до мінімуму – машина автоматично 
виставляє бали за підсумками відповідей на 
запропоновані запитання. Відтак кожен при
кордонник мав змогу одразу ж побачити на 
скільки запитань він зміг відповісти правиль
но, а де – знання слід підтягнути.

Після теорії саме час приступити до зда
чі нормативів із фізичної підготовки. Тут усе 
незмінно: три вправи – один загальний ре
зультат. Отож, силу прикордонників пере
віряли під час виконання нормативів із під
тягування (для жінок – комплексносилової 
вправи), швидкість – під час прискореного 
пересування на дистанції 100 м, а ось витри
валість кожного оцінювали за підсумками за
бігу на 1000 метрів.

Завершальним акордом перевірки на 
профпридатність стало виконання вправи 
№3 з пістолета Макарова, під час якої вій
ськовослужбовцю необхідно було проде
монструвати своє вміння швидко та влучно 
застосовувати вогнепальну зброю.                n

 Контроль профпридатності Начальник 
управління 
підготовки персоналу 
АДПСУ 
генерал-майор  
Сергій САВІН:

– Не можна ска-
зати, що ця перевірка 
якось принципово від-
різняється від попередніх. Однак дещо ми 
все-таки змушені змінювати – питан-
ня тестувань щоразу вдосконалюються. 
І це не дивно, оскільки досить активно 
змінюється законодавча база не лише ві-
домства, але й держави. Безумовно, всі-
ма цими аспектами повинні володіти усі 
прикордонники, аби в своїй подальшій ді-
яльності приймати правильні рішення в 
будь-якій ситуації та за будь-яких умов.

Варто зазначити, що всі без виклю-
чення структурні підрозділи АДПСУ 
підійшли до даного заходу надзвичайно 
відповідально. Особливо це стосується 
Головного центру управління службою, 
особовий склад якого в підсумку показав 
найвищий результат. А ось у особистому 
заліку хочу відмітити полковника Ген-
надія ВИСОЦЬКОГО, полковника юсти-
ції Валерія ЩЕГЕЛЯ та підполковника 
Вадима КРИЖАНІВСЬКОГО, які вже  
вкотре показують відмінні результати.

Вже традиційно з приходом 
осені персонал Адміністрації 
Держприкордонслужби України 
та органів центрального 
підпорядкування проходив 
підсумкову перевірку рівня своєї 
професійної готовності.
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ЯК ЦЕ БУЛО

Першим начальником за
гону призначено полковника 
Лебединського А.В. (1992– 
1998 рр). 

4 січня 1993 р. загін у 
складі  5 підрозділів присту
пив до охорони державного 

кордону.  Перший прикордон
ний наряд  очолив  капітан Зем

ляний І.М. 
Першими підрозділами були  

“Троїцьке”, “Марківка”, “Луганськ”, 
“Краснодон” і “Свердловськ”.

2009 рік. Указом Президента України впс “Міло
ве” присвоєно ім’я колишнього Голови Держкомкор
дону України генералполковника Банних Віктора 
Івановича. 

2011 рік. У м. Луганськ відкрито пам’ятник прикор
донникам, які загинули під час виконання службових 
обов’язків. 

Почесні прикордонники  загону: 
– Єфремов Олександр Сергійович (2000 р.); 
– полковник Гребеннік Сергій Володимирович (2001 р.) 
Нагороджені державними нагородами: 
– полковник Куропата Валерій Вікторович – орден 

Богдана Хмельницького III ст. (2003 р.); 
– полковник Король Артур Станіславович – орден 

Богдана Хмельницького III ст. (2009 р.). 

Першим начальником за
гону призначено полковника 
Єгорова Ігоря Васильовича 
(19921994 рр.). 

З  січня 1993 р. Харківський 
прикордонний загін у скла
ді прикордонних підрозділів: 
КПП “Харків”, “Вовчанськ”, 

“Дворічна”, “ПівденноСхід
авіа”, ЗПК “Золочів” приступив 

до  охорони державного кордону. 
Перший прикордонний наряд  на 

ділянці застави прикордонного контролю 
«Гоптівка» очолив майор Лазаренко С.Д.

Почесні прикордонники загону: 
– Горбулін Володимир Павлович (2007 р.); 
– генераллейтенант Клешня Анатолій Федотович (2008 р.); 
– Ботвінов Борис Олексійович (1999 р.); 
– Тацій Василь Якович (2000 р.); 
– Дьомін Олег Олексійович (2000 р.); 
– генералмайор Роман Валерій Іванович (2000 р.). 
Нагороджені державними нагородами: 
– капітан Вороной Сергій Володимирович – медал

лю «За бездоганну службу» III ст. (2002 р.); 
– майор Балагута Віктор Васильович – орден “За 

мужність” III ст. (2003р.); 
– майор  Слюсарєв Вадим Олексійович – медаллю “За 

бездоганну службу“ (2003 р.).

Першим начальником заго
ну був призначений полков
ник Лозинський Юрій Олек
сійович. 

1 грудня 1992 р. на заста
вах прикордонного контро
лю „Велика Писарівка” та 

„СерединаБуда” були ви
ставлені перші прикордонні 

наряди, а 3 січня 1993 р. на ді
лянці загону розпочали функці

онувати перші ППр  „Зернове”  і 
“Глухів“. 

Перший прикордонний наряд на чолі з капітаном Ци
бою В.В. вислано на ділянку контрольнопропускного 
пункту “Конотоп“. 

2009 р. Указом Президента України впс „Шалигіне” 
присвоєно ім’я Петра Калнишевського – останнього ко
шового отамана Запорозької Січі. 

2011 р. відкрито Меморіальну дзвіницю – пантеон 
героямприкордонникам у м. Суми. 

Нагороджені державними нагородами: 
– полковник Лозинський Юрій Олексійович – орден 

“За заслуги” ІІІ ст. (1996 р.); 
– капітан Романюк Наталія Петрівна  –  медаль “За 

військову службу” (2009 р.). 
У 1996 та 2006 рр. загін визнано кращим у Державній 

прикордонній службі України. 

ШЛЯХ ЧАСТИН

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
фото з архіву «ПУ»

Деюре питання про охорону нового 
кордону було вирішено 20 жовтня 1992 
року, коли Голова Держкомітету – Коман
дуючий Прикордонними військами гене
рал армії Валерій Губенко підписав наказ 
про створення Луганського, Сумського 
та Харківського прикордонних загонів. А 
тепер законне і логічне рішення на папері 
залишалося лише втілити у життя на рівні 
конкретних практичних кроків. 

Так, вже за кілька днів новопризна
чене командування Сумського загону на 
чолі з його першим командиром підпол
ковником Юрієм Лозинським прибуло в 
Суми. І починати нову справу довелося в 
єдиному кабінеті, виділеному в обласно
му управлінні СБУ.

Починаючи з листопада до місця май
бутньої служби почали приїжджати офіце
ри, прапорщики та військовослужбовці
строковики. Розпочалася копітка робота 
у військкоматах, де підбиралися люди для 
комплектування підрозділів. І перевагу для 
призову із запасу мали ті, хто вже відслужив 
строкову в Прикордонних військах КДБ. 
Для навчання сумських колег залучалися від
ряджені сюди фахівці прикордонконтролю 
з ОКПП «Чорномор’я» та  «Прикарпаття». 
Паралельно проводилася робота з місцевою 
владою. І незабаром колективна наполеглива 
праця далася взнаки – перші наряди в пунк
тах пропуску «Зернове» і «Бачівськ» вистав
лені вже 3 січня 1993 року. Менш ніж за пів
тора місяця основні підрозділи загону були 
виставлені на кордон.

Згодом кабінету, наданого СБУ управлін
ню загону, було вже явно замало.  Тому орен
дувалося декілька номерів у готелі ДТСААФ, 
а згодом – два поверхи тієї ж будівлі.

Безпосередньо ж підрозділи охорони 
кордону переважно розташовувалися в при
міщеннях, орендованих у місцевої влади. 

Хоча варіанти траплялися різні. КПП «Глу
хів», наприклад, було влаштовано у казар
мі однієї з частин Збройних Сил, застава 
«Краснопіллязалізниця» несла службу в 
колишній крамниці, а застава «Велика Пи
сарівка» обживалася у  місцевому Будинку 
побуту.

Одночасно із «сумчанами» і за тих же 
«стартових умов» розпочинали свій шлях 
і першопрохідці на Харківщині. Тут також 
загін починався із семи офіцерів, які осе
лилися у кабінеті в управлінні СБУ. 6 лис
топада 1992 року тут видано перший наказ 
про зарахування до списків частини осо
бового складу, а вже 3 січня 1993го, тоб
то менш ніж за два місяці, було взято під 
охорону ділянку протяжністю понад 315 
кілометрів нового кордону.

Звісно, попервах служити довелося у 
вагончикахтеплушках та першихліпших, 
непристосованих для стаціонарного роз
міщення, приміщеннях. Та малопомалу 
все налагоджувалося. І з часом загін 
облаш тував свій службовий побут. 

Первинний же склад загону, який 4 
січня 1993 року заступив на службу на 
Луганщині, формувався переважним чи
ном із тих, хто прибув служити в Україну з 

республік колишнього СРСР. Тоді перши
ми підрозділами стали КПП “Троїцьке”, 
“Марківка”, “Луганськ”, “Краснодон” і 
“Свердловськ”, до складу яких увійшло 
десять застав прикордонного контролю. 
На той час вони контролювали перети
нання рубежу в пунктах пропуску і одно
часно охороняли  “зелений кордон ”. І вже 
до кінця 1993 року новоявлені правоохо
ронці затримали на об’їзних шляхах про
довольчих і промислових товарів на суму 
майже 2 мільярди карбованців.

Утім, побутова необлаштованість була 
не найбільшою перешкодою для станов
лення служби. Набагато важче виявило
ся змусити людей, які ніколи не бачили 
різниці між своїм та сусідським, поважа
ти режим, що диктувала нова політична  
реальність.

Яскраві приклади цього протистоян
ня наводив у своєму інтерв’ю, опубліко

ваному в газеті «Прикордонник України» 
1 квітня 1993 року тодішній начальник 
ПівденноСхідного управління Держком
кордону генералмайор Іван ЧУДНОВ
СЬКИЙ.

– Нерідко і провідники, і бригадири 
потягів, що прямують із Росії до України 
і назад, а також з України до Закавказзя 
мало того, що не надають прикордонним 
нарядам сприяння в організації перевірки 
документів у пасажирів, так ще й самі об
ражають прикордонників –  «Самозван
ці!», «Який тут кордон!», «Хто вас сюди 
поставив?», «Хохликуркулі»… Такі зне
важливі слова можна почути доволітаки 
часто. Більш того, в закавказьких потягах 
відмовляються відчиняти двері для посад
ки прикордоннарядів, – із сумом говорив 
Іван Тимофійович.

Інша проблема перших місяців служби, 
про яку теж згадує прикордонний керівник, 
– це відсутність на кордоні органів мит
ниці. Тоді колеги з Митної служби, на яку 
було покладено будівництво пунктів про
пуску, відкладали цю проблему до «оста
точного вирішення питань, пов’язаних із 
організацією правового оформлення дер
жавного кордону України». Тому тривалий 
час прикордонники захищали матеріальні 
інтереси держави самостійно.

Та все ж наполегливість і прагнен
ня охоронців нових рубежів налагодити 
службу на необхідному суверенній краї
ні рівні, подолали всі перешкоди. І за
вдяки цьому сьогодні вже ніхто не має 
сумніву – тут проходить справжній між
державний кордон, не рахуватися з яким 
неможливо.                                                 n

 Починаючи з «чистого аркуша»
Сьогодні на ділянці Східного регіонального управління добре 

налагоджено службу. І від Сумщини до Азовського моря чітко та 
надійно охороняється українсько-російський кордон. Проте на момент 
проголошення незалежності України міждержавних рубежів тут просто не 
існувало. Отже розпочинати службу першим прикордонникам доводилося 
на голому місці. І не лише на місцевості, а й у свідомості людей. А це була 
справа ой яка непроста!
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УРОЧИСТОСТІ

Мирон СИДОР 

Під час урочистого мітингу у своєму привітальному виступі 
начальник Луганського прикордонного загону полковник Сер
гій ДЕЙНЕКО зазначив, що на теперішній час гідно облашто
вано та реконструйовано майже всі прикордонні підрозділи, 
значно поліпшилася матеріальнотехнічна база та професійна 
підготовка персоналу. Усе це стало можливим завдяки самовід
даності, відповідальності та професіоналізму особового складу, 
бажанню кожного сумлінно виконати свій військовий і грома
дянський обов’язок. Згодом кращим військовослужбовцям ке
рівник загону вручив грамоти і пам’ятні відзнаки. 

Прикордонників цього дня привітали й гості з місцевих орга
нів влади та Східного регіонального управління ДПСУ. 

– Ми безмірно вдячні людям, які в будьяку погоду, за будь
яких обставин, у будьякий час дня і ночі несуть службу, охо
роняючи рубіж нашої держави, – зазначив голова Луганської 
обласної ради Валерій ГОЛЕНКО. – Сьогодні прикордонна 
служба – це передусім величезний фільтр, який пропускає все 
чисте, чесне і відсіює брудний осад. Знаю, скільки ви робите для 
того, щоб його перетин для добропорядних громадян був відкри
тим, комфортним і фактично непомітним. 

Підсумовуючи сказане, кращим військовослужбовцям заго
ну він вручив почесні грамоти Луганської обласної Ради і Луган
ської обласної державної адміністрації.

Від командування Східного регіонального управління лу
ганчан привітав заступник начальника управління з персоналу 
регіонального управління полковник Артур КОРОЛЬ. Він подя
кував всім охоронцям рубежу, ветеранам і службовцям.

Харківські «зелені кашкети» приймали вітання від начальни
ка Головного управління з питань внутрішньої політики, взаємо
дії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної 
роботи Харківської облдержадміністрації Миколи ЦВІРИ.

–  Від імені обласної державної адміністрації, керівництва 
області хочу висловити слова вдячності персоналу загону за 
сумлінне виконання службових обов’язків. Серед усіх правоохо
ронних органів Слобожанщини прикордонники по праву вва
жаються елітним підрозділом, – зауважив він. Окреме спасибі 
за достойне супроводження єврочемпіонату, адже саме від при
кордонників, їхнього професіоналізму, культури спілкування у 
гостей Харківщини складалися перші враження про Харків та в 
цілому про державу. 

Генеральний консул РФ в м. Харків Сергій СЕМЕНОВ по
бажав  усім ювілярам з честю і гідністю нести високе звання 
прикордонника, а також міцного здоров’я, щасливої долі, до
бробуту, благополуччя, успіхів і нових досягнень у нелегкій 
службі.

Варто зазначити, що по завершенні офіційної частини всі 
присутні могли насолодитися виступами аматорів сцени. 

З нагоди 20ої річниці створення отримав привітання також 
особовий склад Сумського прикордонного загону. Начальник 
Східного РУ нагородив персонал загону грамотою. Відзнаки 
«20 років Сумському прикордонному загону» отримали ве
терани загону – перший начальник загону полковник запасу 
Юрій ЛОЗИНСЬКИЙ, голова ветеранської організації Віктор  
ШИЛКІН, заступник голови ветеранської організації Юрій 
ШТИК, підполковник запасу Вадим ЛЕГКОДУХ, підполков
ник запасу Павло КИРИЛОВ і підполковник у відставці Леонід 
МУКОВОЗ.

– 20 років – значний період в історичному плані. Змінюється 
прикордонна інфраструктура, удосконалюється система охорони 
державного кордону та рівень матеріальнотехнічного забезпе
чення, але люди залишаються тим цементуючим фундаментом, 
який забезпечує надійну охорону кордону, – підкреслив началь
ник Сумського прикордонного загону полковник Володимир  
БЕРКУТА. – З тої пори державні рубежі незалежної України 
надійно охороняє персонал Сумського прикордонного загону, 
який став гідним продовжувачем славетних бойових традицій 
попередніх поколінь. Сьогодні в прикордонному загоні чимало 
прикордонників – діти та онуки наших ветеранів, котрі мужньо 
та непохитно стояли на сторожі державного рубежу, примножу
вали традиції та показники оперативнослужбової діяльності.

 Цього святкового дня приїхали привітати прикордонників
сумчан й їхні колеги з Російської Федерації. Делегацію При
кордонного управління ФСБ РФ по Курській області очолив за
ступник Прикордонного представника РФ по курській ділянці 
полковник Олег ЧУЛАНОВ, а делегація представників прикор
донного відомства по Бєлгородській і Воронезькій областях при
була на чолі з підполковником Ігорем ТИТОВИМ. Російські при
кордонники вручили українським колегам подарунки, побажали 
успіхів у службовій діяльності та подякували за співпрацю.          n

Дорогі бойові друзі!

1992 рік – початок історії східних 
рубежів держави. У стислі терміни 
необхідно було провести велику органі-
заційну роботу, створити прикордонну 
інфраструктуру та забезпечити надійну 
охорону кордону. Завдяки високим про-
фесійним якостям наших військовослуж-
бовців, які прибули для розбудови східних 
кордонів, поставлені державою завдання 
були з честю виконані. 

Непомітно промайнув час. Це час 
віт чизняної прикордонної біографії, що 
дає нам слушну нагоду озирнутися назад 
і згадати пройдений шлях, адже сьогодні 
ми святкуємо ювілей одразу трьох при-
кордонних загонів: Луганського, Харків-
ського та Сумського. 

Від Колегії Східного регіонально-
го управління Державної прикордонної 
служби України та себе особисто щиро  
вітаю весь особовий склад, ветера-
нів, членів сімей із знаменною датою –  
20-ою річницею створення прикордон-
них загонів.

Сердечно бажаю вам, щоб відпові-
дальна і нелегка служба давала мож-
ливість сповна проявити високий про-
фесіоналізм і приносила задоволення від 
вирішення найскладніших завдань. 

Щастя і здоров’я вам і вашим сім’ям, 
родинного благополуччя, нових здобутків 
у вдосконаленні професійної майстернос-
ті, наснаги та успіхів у почесній справі 
служіння народові України! 

З повагою, 

Начальник Східного 
регіонального управління 
Держприкордонслужби України 
генерал-лейтенант  Андрій КУЧЕРЕНКО

Віталій ГОРДІЙЧУК

У святковій події взяли участь 
голова обласної організації вете
ранів кордону «Союз граница» 
Олексій СЕРДЮКОВ, голова 
обласної спілки ветеранів Афга
ністану Іван ШЕРДЕЦЬ і пред
ставники правоохоронних орга
нів. Особливо шанованим гостем 
став ветеран Великої Вітчизня
ної війни полковник у відставці 
Василь УЛЬЯНЧЕНКО, який 
прийшов на святкування не з по
рожніми руками. Він подарував 
музею власноруч написані кар
тини та свій талісман – зелений 
кашкет, який носив ще у 50ті 
роки минулого сторіччя. 

У ході урочистого заходу ке
рівництво загону висловило слова 
щирої вдячності ветеранам і ше
фам за активну допомогу в обла
штуванні та створенні експозиції 
музею.

– Сьогодні ми як ніколи по
винні пам’ятати, що прикор
донник – це не просто почесна 
професія, а головне, це – велика 
відповідальність і взірець слу
жіння своєму народові та Бать

ківщині, – зазначив у своєму 
вступному слові начальник Лу
ганського прикордонного загону 
полковник Сергій ДЕЙНЕКО. 
– Так служили усі покоління 
прикордонників. Такими маємо 

бути й ми. Прикордонні тради
ції, закладені і передані нам по
передніми поколіннями, завжди 
залишаються для нас головними 
чеснотами при виконанні за
вдань з охорони державного кор

дону – тому сьогодні на згадку 
та вшанування подвигів наших 
ветеранів ми відкриваємо музей 
історії прикордонних традицій.

До речі, в експозиції пред
ставлено більш ніж 30 експонатів 
з дня створення 23го Кам’янець
Подільського прикордонного за
гону військ ОГПУ СРСР у 20ті 
роки минулого сторіччя до сучас
ного етапу розвитку та діяльності 

Луганського прикордонного за
гону. Крім того, тут відтворено 
елементи робочої кімнати на
чальника прикордонної застави 
у перші дні Великої Вітчизняної 
війни. Представлено стенди по 
проходженню служби у після
воєнні роки, прикордонному 
конфлікту на о. Даманський та 
участі прикордонників у афган
ській війні.                                    n

ПРИКОРДОННИЙ МУЗЕЙ

 Зберегти історію
На свій 20-річний ювілей Луганський прикордонний загін урочисто відкрив музей, 

присвячений історії «зелених кашкетів» та їхнім прикордонним традиціям. 

 Ювіляри східного рубежу
Вже 20 років поспіль прикордонники Луганського, 

Харківського та Сумського прикордонних загонів 
забезпечують надійний захист недоторканності 
східного рубежу нашої Вітчизни. Отож жовтень 
нинішнього року став для них ювілейним. Із цієї 
нагоди в управліннях загонів відбулися святкові 
урочистості.

ДОВІДКА «ПУ»:
З метою вшанування прикордонних бойових традицій керівництвом Дер-
жавної прикордонної служби України прийнято рішення щодо передачі  
Бойових прапорів прикордонних загонів, які в червні 1941 року першими 
прий няли на себе удар німецьких військ. У травні 2011 року Лугансько-
му ПЗ  на довічне зберігання було передано копію Бойового прапора 23-го 
Кам’янець-Подільського прикордонного загону військ ОГПУ СРСР.  
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ВЕТЕРАНИ

ТВОЇ ЛЮДИ, КОРДОНЕ

Едуард НІКІТЕНКО

У нині вже колишньому ОКПП «Чоп» молодий офі
цер, отримавши призначення до лав охоронців державно
го рубежу, старанно переймав практичний досвід старших 
товаришів – офіцерів тилової служби. Так же заповзято 
Віктор КОВАЛЬОВ виконував свої обов’язки і в роки 
служби у Кишиневі. Образно кажучи, він чесно заслужив 
право на продовження професійного навчання і з най
кращою атестацією склав вступні іспити до військової 
академії тилу і транспорту імені генерала армії А.В. Хру
льова, що знаходилася в Ленінграді.

Роки навчання пролетіли швидко. Після випуску Вік
тора КОВАЛЬОВА чекала служба у Закавказзі в При
шибінському прикордонному загоні. Як виглядало нове 
місце його подальшої служби, свідчила почута ним у день 
прибуття офіцерська поговірка: «Є на світі три діри – 
Пришиб, Кушка і Мари». 

Першій «дирі» і присвятив він п’ять років свого жит
тя. Є що тепер згадати і розповісти про той період служби: 
25 застав їхнього прикордонного загону розташовувалися 
серед гір і пісків, простягнувшись на 208 кілометрів. Од
ним словом, на місцевості, що могла нагадувати останній 
людський прихисток. 

Сьогодні, коли Віктор Іванович зустрічає на вули
цях прикордонного Маріуполя молодих, підтягнутих, у 

елегантному однострої охоронців рубежу, він подумки 
усміхається: «Бачили б ви, козаки, як нам, старшому по
колінню прикордонників довелося служити…». Хоч і ро
зуміє, що за останні два десятиліття, багато що змінилося 
в країні, суспільстві, і в самому прикордонному відомстві.

Проголошення незалежності України він зустрів, 
обій маючи посаду заступника начальника ОКПП «Жда
нів»   (згодом ОКПП «Маріуполь») з тилу, куди 1987 року 

його перевели із Закавказзя. Політичні зміни на теренах 
«єдиного і могучого», Віктор Іванович сприйняв з ентузі
азмом, далекоглядно розуміючи, що усе це потребувати
ме від українських прикордонників великої праці.

20 жовтня 1992 року у новостворених Прикордонних 
військах України було прийнято рішення сформувати 
на базі ОКПП «Маріуполь» Донецький загін прикор
донного контролю, який за вісім років перейменовано в 
Донецький прикордонний загін. І якщо раніше «зелені 
кашкети» несли службу тільки там, де були порти, у які 
заходили судна під іноземними прапорами (Жданів – 
Маріуполь і Бердянськ), то тепер ділянка новоствореного 
органу охорони кордону склала понад 310 кілометрів дер
жавного рубежу з Російською Федерацією. Розпочалося 
його облаштування. І все це треба було зробити у найко
ротші терміни й, образно кажучи, з нуля. Одними з най
важливіших були питання укомплектування кадрами та 
облаштування прикордонної інфраструктури. 

– Ви знаєте, тоді усім нам доби не вистачало, – згадує 
Віктор Іванович, який був на той час заступником з тилу 
начальника Донецького прикордонного загону полков
ника Миколи КУРДІНА. – Моя служба у ті роки була та
кою, ніби кожної прикордонної доби я мав складати іспит 
на свою професійну зрілість, уміння при найскладніших 
ситуаціях знаходити спільну мову з людьми, від яких за
лежало вирішення вкрай болючого питання. Повсякому  
бувало, навіть вести «перемовини» за «козацьким звича
єм», – усміхаючись, додає він.

Велику допомогу донецьким «зеленим кашкетам» на
давали обласна і районні державні адміністрації та керів
ництво Маріупольського порту. Незабаром прикордонни
ки отримали у своє розпорядження гарні будівлі у центрі 
Сніжного, в містах Амвросіївка, Новоазовськ, у населено
му пункті Ялта, що у Першотравневому районі. І так крок 
за кроком, день у день «цементувалася» на новому місці 
прикордонна інфраструктура шахтарського краю.

Розповідаючи про той час, ветеран добрими словами 
згадує тодішніх керівників ПівденноСхідного напря
му ПВ України, особливо його командувача Івана Чуд
новського і начальника штабу Віктора Харченка. Від
повідальність, що лягла на їхні плечі, була зрозумілою 
підлеглим, і вони у всьому намагалися не підвести своїх 
командирів. 

– …Нині Віктор Іванович, як традиційно мовиться, на 
заслуженому відпочинку. Разом з дружиною Антоніною 
Костянтинівною вони виростили і виховали чудових до
ньок – Наталію й Ольгу. Милують серця ветеранського по
дружжя їхні онуки Роман та Артур. Життя продовжується, і 
ветерану є чому радіти. Як і споминам про кордон, що став 
для Ковальових назавжди близьким і рідним.                      n

 У його тилу було 
як на передовій

Спомини… Вони все частіше спливають у 
пам’яті полковника запасу Віктора Івановича 
КОВАЛЬОВА. І тоді перед ветераном ніби 
світлини фотоальбома постають люди, 
події, котрі назавжди вкарбувалися у його 
роздумах про життя. Ось він – бравий курсант 
Вольського вищого військового училища тилу. 
А тут – 1972-й рік і на його погонах засяяли 
маленькі лейтенантські зірочки. Скільки ж 
то було радості на душі та бажання творити 
високу сутність свого власного «я»! Звичайно, 
разом з ненаглядною обраницею – юною 
дружиною з лагідним ім’ям Тоня.

Роман ТКАЧ

– Все почалося ще у дале
кому дитинстві, – пригадує на
чальник відділення по роботі з 
персоналом відділу персоналу 
Сумського прикордонного заго
ну підполковник Олег ПЕТРЕН
КО. – Мій дід був військовим, 
але служив там, де головним 
гаслом було слово «таємниця», 
тому багато про армію я не знав, 
хоча дуже хотілося. Навіть гра
тися на вулицю з ровесниками 
виходив у пілотці з червоною 
зіркою. Тож у старших класах 
разом з товаришем – Сергієм 
ХАРЧЕНКОМ, з яким п’ять ро
ків навчання провели за однією 
партою,  разом пішли на курси 
військовопатріотичної школи  
«Супутник» при Сумському 
військовому артучилищі. Там 
ми познайомилися з Вадимом 
СЛЮСАРЕМ і потоваришували. 

Закінчивши школу, троє дру
зів вирішили вступати до Бакин
ського вищого загальновійсько
вого командного училища.

– Про свої наміри батькам ви
рішили не розповідати, – згадує 
підполковник. – Лише отримав
ши направлення у військкома
ті, ми з хлопцями взяли квитки і 
просто поставили своїх рідних пе
ред фактом. На нашу радість вони 
прийняли таке рішення з розу
мінням. Можливо, саме з їхньо
го благословення ми, лише троє 
з Сум, і вступили до військового 
училища, хоча від військкомату 
їхало нас аж дев’ятеро. 

Після закінчення військо
вого закладу друзів – молодих 
офіцерів – направили до Укра
їни, в одну із військових частин 
у Житомирі. Тут вони  прослу
жили близько року. А потім, зга
дує Олег ПЕТРЕНКО, комбриг 
зібрав їх у клубі і повідомив: за 
рахунок десантників будуть по
повнюватися ряди прикордон

ників. Коли друзі дізналися, що 
в Сумах створюється прикор
донний загін, одразу ж погоди
лися поступити в розпорядження 
Командуючого Прикордонними 
військами України. 

Тут вперше їх розвела доля. 
Олега направили на заставу 
прикордонного контролю до 
СерединаБуди, Вадима – до Ве
ликої Писарівки, а Сергія – до 
Краснопілля.

Було тоді багато складно
щів, – ділився спогадами під
полковник Петренко. – У нас 
на заставі був лише старенький 
ГАЗ66 та ЛУАЗ, які постійно ла
малися. Порушників виявляли 
за гуркотом моторів та світлом 
фар уночі, а також по слідах. 
Це сьогодні прикордонні на
ряди озброєні тепловізорами, 
снігоходами, квадрациклами і  
всією необхідною технікою. Але  
все одно тоді було цікаво, по
юнацьки романтично і по
дорослому відповідально. 

Коли Олег Петренко служив 
на заставі «ЗнобНовгородське», 
у нього народився син Тарас. Він 
також пішов батьківською стежи
ною: спершу закінчив Сумський 
ліцей з військовофізичною під
готовкою «Кадетський корпус» 
ім. І.Г. Харитоненка, а ниніш
нього року вступив  до Харків
ської академії Внутрішніх військ. 

До речі, 1931 року цей заклад 
був заснований як 2а школа 
прикордонної охорони та внут
рішніх військ, а 1953го став Ви
щим прикордонним училищем. 
Тобто, волею випадку його Тарас 
– син прикордонника – навча
ється в закладі, з якого вийшло 
багато охоронців державних ру
бежів. І хто зна, можливо згодом 
він також увіллється до славної 
когорти  «зелених кашкетів».

Більш ніж двадцять років по
спіль триває ця справжня чоло
віча дружба. Не дивлячись на те, 
що сьогодні служба розкидала 
трьох товаришів по різних поса
дах. Вадим СЛЮСАР проходить 
службу у відділенні власної без
пеки у Сумському прикордон
ному загоні. Олег ПЕТРЕНКО – 
начальник відділення по роботі 
з персоналом відділу персоналу 
цього ж загону, а Сергій ХАР
ЧЕНКО – заступник начальни
ка загону – начальник відділу 
персоналу Луганського прикор
донного загону. При зустрічах 
офіцери часто згадують, як все 
починалося у роки їхньої юності. 
Проте ніхто з них жодного разу 
не пошкодував, що змінив елітні 
погони десантника на не менш 
елітні – прикордонні.                  n 

 Служать три товариша
Нелегко знайти слова, якими можна було б пояснити, що змусило трьох 17-річних 

юнаків відправитися за тисячу кілометрів від України у військове училище до 
маловідомої їм республіки Азербайджан, щоб потім більшу частину свого життя 
присвятити службі. Патріотизм? Загадковість? Пошук справжньої чоловічої професії?.. 
Можливо, все одразу. Головне, що потім вони ніколи не пожалкували про те, що обрали 
зовсім не цивільну справу. 



7ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ № 40, 26 жовтня 2012 року

ВОДІЮ НА ЗАМІТКУ

ІНФРАСТРУКТУРА

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Забобони починаються вже з 
купівлею транспортного засобу 
і отриманням прав. Найвідомі
ша прикмета – і те, й інше треба 
«обмити» – інакше посвідчення 
відберуть працівники ДАІ, а ма
шина зламається. Причому одні 
вважають, що досить змочити в 
стакані з горілкою край завітної 
картки, інші – що новоспеченому 
водієві треба випити рівно стільки 
оковитої, скільки її поміщається в 
стакані за висотою посвідчення. 
Водночас щойно придбаному «за
лізному коневі» ретельно полива
ють колеса шампанським.

Якщо нове авто протягом 
року двічі і більше разів потрапля
ло в аварію, його необхідно про
давати – у машини погана карма, 
або ж вона не вподобала власника 
і таким чином показує свій норов. 
Із тієї ж причини при купівлі ав
томобіля з пробігом досвідчені 
шофери радять якомога більше 
взнати про його попереднього 
власника. Краще всього, якщо 
це буде людина, у якої в житті все 
склалося добре.

Не можна, сидячи в салоні, 
ображати машину, а тим більше 
говорити про її продаж. На дум
ку автолюбителів «залізна леді» 
дуже звикає до хазяїна і при най
меншому натяку на розлуку може 

«образитися». І навпаки: якщо 
машину ласкаво попросити – 
вона поїде навіть попри дрібні 
неполадки. 

Взагалі будьякий затятий 
автолюбитель скаже вам, що до 
машини потрібно ставитися як до 
члена родини. Натомість вдячне 
авто не підноситиме вам сюрпри
зів у вигляді несподіваних поло
мок і складних ситуацій на дорозі. 
Багато автомобілістів навіть да
ють своїм «залізним коням» іме
на на кшталт Ластівка, Красуня, 
Мустанг, Дружок тощо. 

Найпоширеніша прикмета се
ред водіїв: якщо ви організували 
для своєї «тачки» банний день, то 
готуйтеся до дощу. Слід зазначи
ти, що збувається вона якщо не зі 
100, то з 50відсотковою ймовір
ністю точно. І, як назло, чим ре
тельніше митимете машину, тим 
рясніше випадуть опади. Також 
не радять купати авто під вікнами 
власного будинку, не то станете 
жертвою пограбування.

Перед далекою дорогою не 
рекомендується чіпати запаску – 
інакше вона обов’язково знадо
биться. Ніколи не слід і планува
ти точний час у дорозі – неминуче 
трапиться щось, що порушить ці 
плани. Також погана прикмета 
фотографуватися на фоні маши
ни чи за кермом. Водії стверджу
ють, що як тільки зробиш вдалий 
знімок – бути аварії. Не до добра 
й обходи машину спереду. 

А ось виявити на поверхні авто 
пташиний послід – до прибутку. 
Проте щоб цей прибуток не втра
тити, треба його негайно змити. 
В іншому випадку – виникнуть 
непередбачені витрати, особливо 
якщо в місті проходить операція 
ДАІ «Чистий автомобіль». Подей
кують, що легенда фінансового 
ринку Джордж Сорос одного разу 
навіть змінив свої ставки на рин
ку, коли виявив пташиний послід 
на капоті своєї машини. Він це 
сприйняв за поганий знак, термі
ново змінив котирування і в під
сумку не прогадав! 

Головна і найбільш дохідна 
прикмета усіх офіційних авто
сервісів – у жодному разі не слід 
ставити на авто запчастини від 
битих машин. Мовляв: деталь, що 
побувала в аварії, знову притягу
ватиме ту ж ситуацію. Достовір
них даних, які б підтверджували 
цю прикмету, немає, але в будь
якому випадку неприємно їздити, 
знаючи, що крило, наприклад, 
побувало в ДТП.

Ну а найцікавіші забобони 
пов’язані з працівниками ДАІ. 
Так, не можна свистіти в маши
ні бо зупинить інспектор. Також 
професійні водії ніколи не раху
ють гроші у салоні свого авто. Іс
нує повір'я, що нечистий на руку 
даїшник чує шелест банкнот на 
відстані до 10 кілометрів. Взагалі, 
минаючи на дорозі черговий пост 
ДАІ, кожен поважаючий себе во

дій неодмінно блимне фарами 
колегам, які їдуть по зустрічній. 
Для них це попередження: «Там – 
засідка!». Нехтування цим прави
лом за водійськими прикметами 
загрожує втратою друзів.

Окремої згадки заслуговують 
номерні знаки. Скажімо, пре
стижно мати машину з «краси
вим» номером, але, наприклад, 
поєднання шісток у ньому ви
кликає у автомобілістів паніку. 
Забобон заснований на «числі 
диявола» і його правдивість не 
підтверджена. А ось той факт, що 
деякі водії навіть оплачують мож
ливість отримання таких реєстра
ційних номерів – це правда. Крім 
того, деякі автовласники вважа
ють, що машина, куплена 13 чис
ла, – за визначенням нещаслива. 
Те ж саме стосується автомобілів, 
чиї реєстраційні знаки містять 
цифру 13.

Є свої забобони й у професій
них водіїв. Скажімо, далекобій
ники ніколи не хизуються тим, 
скільки часу проїздили без ава
рій і не люблять, коли їх хвалять 
за шоферський хист. Якщо ж на 
трасі зустрінеться чорний пес, 

для далекобійника це вірний знак 
зупинитися і перепочити. Інакше 
– не уникнути проблем на шляху. 

Натомість таксисти не люб
лять, виїхавши на зміну, першим 
пасажиром брати жінку. Вважа
ється, що тоді день буде невда
лим. Також таксисти під час зміни 
не перелічують виручки – аби не 
налякати вдачу.

Ще далі у шоферських забобо
нах дійшли в Англії і США, де по
ганим тоном вважається зелений 
колір автомобіля. Американці на
віть наводять статистику, що зеле
ні машини частіше потрапляють в 
аварії.

А загалом – скільки водіїв, 
стільки й прикмет. Врештірешт, 
кожен сам вправі вирішувати чи 
вірити у те, що говорить народна 
чутка, чи сприймати їх з іроніч
ною посмішкою. А ось що дій
сно важливо – так це завжди до
тримуватися Правил дорожнього 
руху, бути ввічливим на дорозі та 
слідкувати за технічним станом 
свого «залізного коня». Будьте 
впевнені: ці постулати точно ні
коли не підведуть і принесуть вам 
лише успіх!                                         n

Дивно, але навіть у нинішній час, коли наука здатна пояснити ледь не кожен процес 
на нашій планеті, люди не перестають вірити у прикмети, або, як їх влучно охрестили у 
народі, – забобони. Причому це стосується не лише представників старшого покоління, 
головним аргументом котрих є безапеляційне: «Так ще моя бабуся казала!», але й людей 
доволі освічених. Скажімо, пілоти не фотографуються перед польотом; лікар ніколи не 
одягне халат навиворіт; у міліції не прощаються, виїжджаючи на виклик; якщо у актора 
впаде сценарій, він обов’язково сяде на нього; а у прикордонників поганою прикметою 
вважається залишити головний убір на столі у начальника підрозділу. Однак чи не 
наймарновірнішою частиною населення є автомобілісти. «Прикордонник України» до 
їхнього свята пропонує читачам найбільш розповсюджені забобони водіїв.

 Забобони автомобілістів

Ірина БРЕЗА, Василь НИТКА, 
«Голос України»

Як розповів директор Центру укра
їнськоугорського регіонального розвитку 
Йосип ТОРПОЇ, реалізація даної ідеї здій
снюється в рамках Програми прикордон
ного співробітництва ЄІСП Угорщина–
Словаччина–Румунія–Україна 2007–2013. 
Передбачається будівництво транскордон
них велосипедних доріжок, зведення стан
ції паркування велосипедів у Берегшурані 
(Угорщина), підготовка бази даних про 
цікаві для туристів місця вздовж велоси
педних доріжок, а також навчання для гідів 
велосипедного туризму.

Зокрема, велосипедні доріжки про
кладатимуть від кордону – до міста Бе
регове та від Вилка до села Петрове.

Василь МАРКОВИЧ – директор 
Служби автомобільних доріг у Закарпат
ській області зауважив, що влада тільки 
починає працювати в цьому напрямку. 
Адже раніше у комплексі велосистему не 
розглядали, а будували там, де було перед

бачено проектом. Є володоріжки від Кін
чеша до Лаз, від Ракошина до Мукачевого, 
а також у Виноградівському районі. Тепер 
же заплановано побудувати сім кілометрів 
велодоріжок, зокрема, й у міжнародних 
пунктах пропуску. Потім побудують ве
лодоріжки у бік Дякового – уздовж угор
ського кордону. У планах – з’єднати Ужго
род, Мукачеве, Берегове та Вилок. 

Володимир ФЕСЬКОВ – співкоордина
тор Закарпатського громадського центру – 
зауважив, що Ужгород об’єктивно потребує 
створення умов для пересування на велоси
педах у межах міста. За останні кілька років 
у місті з’явилося багато заходів, об’єдналося 
близько 200 велосипедистів, проводяться 
конкурси, поїздки тощо. Велорух корисний 
ще й з екологічної точки зору. Адже минуло
го року Ужгород зайняв друге місце в Украї
ні за загазованістю повітря. Тож громад
ські активісти звернулися до Ужгородської 
міської ради, щоб спільно створити робочу 
групу, яка займеться напрацюваннями вело
структури обласного центру.  

Ще один великий проект, який стосу
ється розвитку велоінфраструктури реа
лізує село Баранинці спільно з Ужгород

ською міськрадою та партнерами з Польщі 
(м. Кросно). Про це розповіла Неля КОР
НИК – головний спеціаліст  Ужгородсько
го міськвиконкому. Загальний його бюджет 
становить 575 тисяч євро. Проект передба
чає як створення велосипедного туристич
ного центру, що  базуватиметься в Боздось
кому парку в Ужгороді, так і придбання 
сучасних велосипедів, туристичних на
метів, розробку веломаршрутів по місту й 
районі тощо. У Баранинцях у рамках вело
проекту заплановано створити спортивний 
Центр відпочинку з відкритим футбольним 
полем, критою стоянкою та  сценою для 
розважальних масових заходів.

Наприкінці засідання презентували ці
кавий путівник Карпатами. Його підготу
вав і зібрав усю інформацію зі світлинами 
англієць Александер СТЕМП, який нині 
живе у Будапешті. На велосипеді чоловік 
об’їздив майже всі сусідні з Україною дер
жави. На Закарпаття потрапив уперше 2006 
року після того, як Україна відмінила візи. 

– Приїхав з цікавості і не знав нічого, 
– ділиться враженнями Александер. – Три 
роки поспіль перетинав кордон на велоси
педі. Як правило, їздив у Мукачеве, у Во
ловець, дорогою на Стрий і Львів. Побував 
на Синевирі та у Хусті. За враженнями від 
поїздки написав книжку і зібрав близько 
сотні знімків.                                                    n

 Уздовж кордону – на велосипеді
В Ужгородському прес-клубі відбулася презентація Інтегрованої 

системи велосипедних туристичних шляхів, які проляжуть 
Закарпаттям уздовж українсько-угорського кордону. 
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08:50 «У БІЙ ІДУТЬ ЛИШЕ «СТАРИКИ» 

СТБ
Давній душевний фільм розпо-
відає про будні бойової ескадри-
льї  у роки Великої Вітчизняної 
війни, коли зовсім юні випускни-
ки льотного училища, «жовторо-
тики», вже після кількох боїв 
стають «стариками»...

15:15 «ТРОЯ» 

ICTV
1193 рік до н. е. Принц Трої Паріс 
викрав прекрасну Олену, дружи-
ну царя Спарти Менелая, штов-
хнувши греків і троянців у крово-
пролитну війну. Грецька армада 
під проводом Ахілла підійшла до 
Трої та взяла її у криваву облогу.

00:15 «НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ» 

1+1
Джейк переїздить до Орландо, 
щоб підтримати брата у нама-
ганні досягти успіхів у тенісній 
кар'єрі. Джейк, який у рідному 
місті був зіркою футбольної ко-
манди, на новому місці пере-
творюється на вигнанця.

01:20 «ФАРТОВИЙ» 

УКРАЇНА
Вадима засуджено за доносом 
на 25 років і відправлено до 
ГУЛАГу. Після прибуття він сва-
риться зі злодієм Дяком. Дяк 
засуджує його до смерті. Щоб 
уникнути цієї долі, Вадим уті-
кає...

06:00 «ВАТЕРЛОО» 

НТН
Захоплюючий фільм про падіння 
імперії Наполеона Бонапарта. 
Остання битва при Ватерлоо – 
остаточний розгром великої 
армії імператора, після якого він 
зрікся  престолу і був засланий 
на острів Святої Олени.

11:05 «ПРАВО НА НАДІЮ» 

СТБ
Христина на вечірці у друзів зна-
йомиться з Іваном. Вони опиня-
ються в одному ліжку в Христини 
вдома. Вранці Іван знайомиться з 
мамою дівчини, Надією Павлів-
ною, і вона вражає молодика до 
глибини душі.

00:15 «ОБИТЕЛЬ ДИЯВОЛА» 

НТН
Троє місіонерів потрапляють в 
авіакатастрофу біля містечка 
Серес. Це дивне поселення, 
застигле в часі, зустрічає Джак-
са, Конрада і Орена підозрілим 
мовчанням. Похмурі городяни 
цураються незнайомців.

00:50 «ГРІХИ НАШІ» 

ІНТЕР
Сергій працює в охоронній аген-
ції. Якось він рятує від кулі не-
знайому людину, а сам отримує 
поранення. Врятований виявля-
ється відомим банкіром. Після 
одужання Сергія запрошують 
працювати його охоронцем...

06.00 Х/ф «Хто ви, пане 
КА?»

07.45, 03.30 Агенти впливу
08.30, 18.30, 05.30 Правда 

життя
09.00 Т/с «Розкол»
11.00 Т/с «УГРО-3»
14.45 Т/с «Каменська-5»
19.00, 23.45, 02.10, 04.00 

Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
00.15 Х/ф «Смертоносний 

воїн»
02.40 Речовий доказ
04.30 Уроки тiтоньки Сови

05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
10.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.20 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 ФБР
00.55 Репортер
01.15 Спортрепортер
01.25 Служба розшуку дiтей
01.30 Т/с «Одна нiч любовi»
02.15 Т/с «Останнiй акорд»
03.05 Останнiй герой-2. 

Найцiкавiше
03.15 ТБ про ТБ
03.45 Десята муза в Українi
04.20 Чемпiон чемпiонiв
04.40 Обожнювана

06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфiльм
06.55, 07.30 Глас народу
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Помiж рядками
08.40 Кориснi поради
09.00 Дiловий свiт.Тиждень
09.30, 10.10, 12.20, 14.10 

Включення з ЦВК
11.50, 19.00 Фiнансова 

правда
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий 

свiт
13.30 Право на захист
13.50 Армiя
14.50 Вiкно в Америку
15.10, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.20 Х/ф «Визволення»
18.20, 01.20 Новини
18.30 Агро-News
19.10, 21.35 Спецпроект. 

Вибори-2012. 
Пiдсумки

20.40 Сiльрада
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.45 Х/ф «Чоловiча 

робота»
00.35 Твiй голос. 

Спецвипуск
01.30 ТелеАкадемiя
02.30 Т/с «Домiвка»
04.05 Д/ф «Олександр 

Великий-Македонець»
04.55 М/с «Каспер. Школа 

страху»

05.30 Х/ф «Спортлото-82»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
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 Знак якостi
09.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки»
12.00 Новини
13.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетiвки»
13.55 Детективи
14.15 До суду
15.15 Право на зустрiч
16.15 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Земський лiкар. 

Продовження»
22.55 Т/с «Зовнiшні 

спостереження»
00.50 Х/ф «Наречений за 

оголошенням»
02.25 Подробицi
03.00 Подробицi. Неформат
03.10 Д/с «Королiвськi 

весiлля»
04.50 Знак якостi

06.15 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Марiччин кiнозал

10.50 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»

12.50 Знiмiть це негайно

13.50 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень

14.50 Сiмейнi драми

15.45 Сiмейнi драми

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Вiдчинiть, це я!»

00.00 ТСН

00.15 Х/ф «Нiколи не 

здавайся»

02.15 Х/ф «Чоловiк на 

годину»

03.50 ТСН

04.05 Сiмейнi драми

04.50 Т/с «Слiдаки»

05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.45 Факти. Вибори-2012
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Спорт
12.25 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
15.15 Х/ф «Троя»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
21.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
22.40 Факти. Пiдсумки дня
22.55 Свобода слова
00.55 Спорт
01.05 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
03.15 Факти
03.45 Свобода слова

05.05 Чужi помилки. 
Зашморг для 
нареченого

05.50 Все буде добре!
07.20 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 
життя своїх куми-
рів.

08.50 Х/ф «В бiй iдуть 
лише «старики»

10.50 Х/ф «Сонцеворот»
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Апокалiпсис
15.55 Все буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.10 Куб-3
22.00 Вiкна-Новини
22.20 Детектор брехнi-2
23.20 Т/с «Доктор Хаус»
00.20 Т/с «Комiсар Рекс»
01.20 Вiкна-Спорт
01.30 Х/ф «День 

народження 
Буржуя-2»

03.10 Найкраще на ТБ
03.15 Нiчний ефiр

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Розлучення»
11.10, 21.30 Т/с «Карпов»
12.10, 03.55 Хай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 03.50 Подiї Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Врятувати боса»
22.30 Х/ф «Дім мрiй»
00.30 Т/с «Життя як вирок»
01.20 Х/ф «Фартовий»

08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 
90210. Нове 
поколiння»

11.55, 18.50 Богиня шопiнгу
12.30, 17.05 Маша та 

моделi-213.35, 17.45 Т/с «Моя 
прекрасна няня»

14.40 Одна за всiх
15.05, 20.25 Дайош 

молодьож!
15.40, 01.40 У ТЕТа тато!
16.05, 02.05 Досвiдос
16.40, 22.55 Вайфайтери
19.25, 00.50 БарДак
21.15 Вiталька
22.15, 02.55 Рай, гудбай
23.20, 03.25 Дурнів + 1
23.55 Т/с «Загублена»

06.10, 12.20 Чемпiонат 
Iспанiї. «Мальорка» – 
«Реал»

08.10, 14.10 ЧУ. 
«Iллiчiвець» – 
«Динамо»

10.30 ЧУ. «Таврiя» – 
«Шахтар»

16.10 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

16.40 Чемпiонат Англiї. 
«Челсi» – МЮ

18.40, 22.45, 03.05 
Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

19.30, 23.35, 03.50 
Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

20.30, 00.55 Чемпiонат 
Нiмеччини. Огляд 
туру

21.30, 01.50 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

05.05 Futbol Mundial

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православний 

календар
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфiльм
06.55, 07.30 Глас народу
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00 Спецпроект «Нiч 

виборiв»
14.30 Фiнансова правда
14.40 Хай щастить
15.00, 18.20, 01.20  Новини
15.10, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.15 Д/ф «Матiнка Алiпiя. 

Шлях мудростi»
16.10 Х/ф «Визволення»
18.45, 21.25 Дiловий свiт
19.00 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Х/ф «Чоловiча 

робота»
01.45 Свiтло
02.10 ТелеАкадемiя
03.10 Т/с «Домiвка»
04.40 Д/ф «Джинси – 

планета в 
блакитному»

05.35 М/с «Каспер. Школа 
страху»

05.35, 22.55 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00 Новини

07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.10 Знак якостi
09.50 Т/с «Повернення 

Мухтара»
11.45 Т/с «Одного разу в 

мiлiцiї»
12.15 До суду
13.15 Судовi справи
14.10 Слiдство вели...
16.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Земський лiкар. 

Продовження»
00.50 Х/ф «Грiхи нашi»
02.15 Подробицi
02.45 Подробицi. Неформат
02.55 Спорт у 

«Подробицях»
03.00 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.05 Д/с «Королiвський 

Лондон»
03.55 Д/с «Дiамантовий 

ювiлей королеви»
04.50 Знак якостi

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 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Марiччин кiнозал

10.35 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»

12.45 Знiмiть це негайно

13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень

14.45 Не бреши менi-3

15.45 Сiмейнi драми

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»

19.30 ТСН

20.15 Мiняю жiнку-6

21.50 Мамо, я одружуюсь?

23.05 ТСН

23.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

00.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

01.15 Х/ф «Нiколи не 

здавайся»

03.00 Х/ф «Вiдчинiть, це я!»

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Спорт
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Екстрений виклик
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
15.30 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
16.35 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Шеф»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
01.00 Спорт
01.05 Надзвичайнi новини
02.05 Т/с «Кiстки-5»
02.50 Факти
03.20 Чудо-люди
04.25 Свiтанок

05.30 Чужi помилки. Мiй 
батько – манiяк!

06.15 Все буде добре!
08.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.20 Куб-3
11.05 Х/ф «Право на 

надiю»
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Чорнi та бiлi!
15.55 Все буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Фермер шукає 

дружину-2
22.00 Вiкна-Новини
22.20 Вагiтна у 16
23.20 Доньки-матерi
00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.20 Т/с «Комiсар Рекс»

Німецька вівчар-
ка Рекс працює 
штатним співро-
бітником Ві-
денської кримі-
нальної поліції у 
відділі з розслі-
дування вбивств. 
Чутливий ніс, 
безстрашність і 
відданість дру-
зям-поліцейсь-
ким зробили Рек-
са справжньою 
грозою злочин-
ного світу.

02.10 Вiкна-Спорт
02.20 Х/ф «Шлях до 

«Сатурна»
03.40 Нiчний ефiр

05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
10.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.20 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Весiлля буде по-

моєму!
01.05 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Т/с «Одна нiч любовi»
02.25 Т/с «Останнiй акорд»
03.15 Вище неба
03.45 Митрополит Дмитро 

Могила
04.20 Швидкоплинний сон

06.00 Х/ф «Ватерлоо»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45, 

02.00, 04.40 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Журов»
14.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-2»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

00.15 Х/ф «Обитель 
диявола»

02.30 Речовий доказ
04.10 Агенти впливу
05.10 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00, 22.00 Т/с 

«Слiд»
10.00 Т/с «Розлучення»
11.00, 21.00 Т/с «Карпов»
12.00, 03.55 Хай говорять
15.35, 03.10 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 03.50 Подiї Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Врятувати боса»
23.00 Т/с «Подружжя»
01.00 Т/с «Життя як вирок»
01.45 Х/ф «Дім мрiй»

06.00, 09.00, 12.55 Т/с 
«Хто у домi 
господар?»

06.50 Телепузики
07.25 Малята-твiйнята
07.45 Мультик з Лунтiком
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
10.00 Х/ф «Артур та вiйна 

двох свiтiв»
11.55, 18.50 Богиня шопiнгу
12.30 Маша та моделi-2
13.35, 17.45 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.40 Одна за всiх
15.05, 20.25 Дайош 

молодьож!
15.40, 01.40 У ТЕТа тато!
16.05, 02.05 Досвiдос
16.40, 22.55 Вайфайтери
19.25, 00.50 БарДак
21.15 Вiталька
22.15 Рай, гудбай

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
22.15, 00.45, 02.55 
Футбол news

06.10, 11.55, 16.00, 18.50, 
23.40, 04.15 
Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

07.05, 10.55, 14.45, 19.55, 
03.10 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

08.10 ЧУ. «Таврiя» – 
«Шахтар»

10.20, 14.00, 17.05, 20.55 
Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

13.00, 17.55 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

17.50 Street Style
21.40 Чемпiонат Iталiї. 

«Палермо» – «Мiлан»
01.00 ЧУ. «Iллiчiвець» – 

«Динамо»
05.10 Новини
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ЧЕТВЕР, 1 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

06:35 «БЕЗ СТРОКУ ДАВНОСТІ» 

НТН
Залишаючи місто наприкінці 
війни, есесівці сховали списки 
агентів. За кілька років Сем 
Пейдж, у минулому фашистський 
найманець Семен Пайгін, і двоє 
інших агентів приїжджають до 
СРСР з метою розшуку архіву...

11:00 «Я ЩАСЛИВА» 

СТБ
Життя Наталі, матері трьох дітей,  
одноманітне і звичне. Один день 
схожий на інший: тісна квартира, 
прання, прибирання, робота... 
Ще й безробітний чоловік, який 
вважає себе господарем дому. 
Але прийшла до неї Катя...

01:15 «ДІДЬКА ЛИСОГО» 

ІНТЕР
Художниця Саша випадково стає 
власницею фотографій, на яких 
зображені високі міліцейські 
чини в компанії з кримінальними 
авторитетами. Одне вбивство 
вже трапилося. Наступною 
жертвою може стати Саша...

01:45 «БОЄЦЬ» 

УКРАЇНА
Фільм присвячений першим 
рокам на рингу боксера Міккі 
Ворда і його брата. Допомога 
брата, кохання офіціантки Шар-
лін, турбота матері та незламна 
воля до перемоги допомогли 
Ворду зійти на п'єдестал...

06:50 «СТАМБУЛЬСЬКИЙ ТРАНЗИТ» 

НТН
Із Стамбула до України у вантажі з 
дорогими килимами прибуває 
партія наркотиків. За наркоділка-
ми уважно стежать працівники Ін-
терполу. Але незабаром з'ясову-
ється, що до наркобізнесу при-
четний хтось із працівників міліції.

11:05 «З ПРИВІТОМ, КОЗАНОСТРА» 

СТБ
Крута вдача Марії відома всім її 
знайомим. Не випадково її пріз-
висько – Козаностра. Два роки 
Марія працювала за контрактом 
в Італії. І ось вона повертається 
до Росії ... Що ж чекає залізну 
леді на батьківщині?

00:50 «ХЛОПЧИКИ-ДІВЧАТКА» 

ІНТЕР
Вони одружилися за коханням, 
вони молоді й ... нещасливі. Дми-
тро любить дружні посиденьки в 
колі творчих людей, а його дружи-
на Віра марить лише про мате-
ріальний достаток. Знайти «спон-
сора» для неї лише справа часу...

01:45 «ПТАШКА НА ДРОТІ» 

УКРАЇНА
Кілька років тому Рік Джармін був 
свідком обвинувачення і відтоді 
зник, отримавши нові документи 
в рамках програми захисту 
свідків. Але ось, через роки, 
агенти ФБР видали його воро-
гам...

07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.35 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Легко бути жiнкою
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий 

свiт
12.25 Кордон держави

Місія Європейсь-
кого Союзу з 
прикордонної до-
помоги Молдові 
та Україні розпо-
чалася у 2005 ро-
ці. Мета Місії - 
розширення 
співпраці між на-
ціональними ві-
домствами. Ра-
зом з фахівцями  
Молдови та Украї-
ни спеціалісти 
Місії здійснюють 
моніторинг кор-
дону, проводять 
спільні операції.

12.40, 15.35 Х/ф 
«Визволення»

15.00, 18.20, 01.20  Новини
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
19.00 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
20.50 Лото «Мегалот»
21.35 Жарт з Ю. Гальцевим, 

С. Дроботенком
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки

05.35, 22.55 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини

07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.10 Знак якостi
09.50 Т/с «Повернення 

Мухтара»
11.45 Т/с «Одного разу в 

мiлiцiї»
12.00 Новини
12.15 До суду
13.15 Судовi справи
14.10 Слiдство вели...
16.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Земський лiкар. 

Продовження»
00.50 Парк автомобiльного 

перiоду
01.15 Х/ф «Дiдька лисого»
02.45 Подробицi
03.15 Подробицi. Неформат
03.25 Спорт у 

«Подробицях»
03.30 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.35 Д/с «Дiамантовий 

ювiлей королеви»

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 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Марiччин кiнозал
10.35 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
12.45 Знiмiть це негайно
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi драми
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 На ножах
21.15 На ножах. 

Найгострiшi 
подробицi

22.25 Грошi
23.45 ТСН
00.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
01.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
01.55 Сiмейнi драми
02.40 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
03.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
04.50 Т/с «Слiдаки»

05.25 Служба розшуку дiтей
05.35 Факти
05.50 Свiтанок
06.50 Дiловi факти
07.00 Спорт
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.15 Т/с «Шеф»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Надзвичайна 

ситуацiя»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
00.55 Спорт
01.05 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
02.45 Факти
03.15 Чудо-люди
04.20 Свiтанок

05.15 Чужi помилки. 
Трирiчний обвинувач

06.00 Все буде добре!
07.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.00 Фермер шукає 

дружину-2
11.00 Х/ф «Я щаслива»

13.05 Битва екстрасенсiв. 
Чорнi та бiлi

15.55 Все буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-2

У цьому ефірі 
учасники будуть 
готувати яйця з 
шоколаду, про-
йдуть перевірку 
темною кімнатою 
і нагодують сот-
ню лікарів. А ось 
найслабшим 
гравцям дове-
деться занурити-
ся у час кому-
нальних квар-

тир...
22.00 Вiкна-Новини
22.40 МайстерШеф-2
00.35 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Т/с «Комiсар Рекс»
02.15 Вiкна-Спорт
02.25 Х/ф «Кiнець 

«Сатурна»
03.55 Нiчний ефiр

05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
10.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.20 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Ближче до тiла
01.10 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Служба розшуку дiтей
01.40 Т/с «Одна нiч любовi»
02.30 Т/с «Останнiй акорд»
03.25 Драй-Хмара. Останнi 

сторiнки
03.50 Київ на межi столiтть
04.20 Ох, не говорiть менi 

про любов...

06.35 Х/ф «Без строку 
давності»

08.30, 16.45, 19.00, 23.45, 
02.05, 04.25 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.45 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Журов»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-2»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

00.15 Х/ф «Коли Земля 
зупинилась»

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Розлучення»
11.00, 21.00 Т/с «Карпов»
12.00, 03.55 Хай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 03.50 Подiї Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Врятувати боса»
23.00 Т/с «Подружжя»
01.00 Т/с «Життя як вирок»
01.45 Х/ф «Боєць»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 
90210. Нове 
поколiння»

11.55, 18.50 Богиня шопiнгу
12.30, 17.05 Маша та 

моделi-213.35, 17.45 Т/с «Моя 
прекрасна няня»

14.40 Одна за всiх
15.05, 20.25 Дайош 

молодьож!
15.40 У ТЕТа тато!
16.05 Досвiдос
16.40, 22.55 Вайфайтери
19.25, 02.50 БарДак
21.15 Вiталька
22.15 Рай, гудбай
23.20 Х/ф «Джиперс- Криперс»
01.10 Х/ф «Джиперс- Криперс-2»

07.00, 14.45 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

08.15 Чемпiонат Iталiї. 
«Палермо» – «Мiлан»

10.25 ЧУ. «Металург» (Д) – 
«Ворскла»

12.20 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

12.50 ЧУ. «Таврiя» – 
«Шахтар»

16.00, 17.15, 18.25, 19.55, 
21.10 Футбол live

16.25 Кубок України. 
«Ворскла» – «Таврiя»

19.10 Кубок України. 
«Говерла» – 
«Шахтар»

21.40 Чемпiонат Iталiї. 
«Ювентус» – 
«Болонья»

23.40 Один на один з 
Гамулою

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православний 

календар
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфiльм
06.55, 07.30 Глас народу
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20, 00.40 Помiж 

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 11.55, 20.55 

Офiцiйна хронiка
09.40 Книга.ua
10.00 Легко бути жiнкою
10.50 Здоров'я
11.30 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
12.00 Футзал. ЧС. Україна – 

Парагвай
13.00, 18.45, 21.15 Дiловий 

свiт
13.10 Контрольна робота
13.35, 15.35 Х/ф 

«Визволення»
15.00, 18.20, 01.20  Новини
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
16.50 Х/ф «Товариш 

генерал»
19.00 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
21.30, 04.20 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
23.50 Х/ф «Чоловiча 

робота-2»
01.45 ТелеАкадемiя
02.45 Т/с «Домiвка»

05.35, 22.55 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00, 08.00, 08.30, 09.00 
Новини

07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.10 Знак якостi
09.50 Т/с «Повернення 

Мухтара»
11.45 Т/с «Одного разу в 

мiлiцiї»
12.00 Новини
12.15 До суду
13.15 Судовi справи
14.10 Слiдство вели...
16.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-10»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Т/с «Земський лiкар. 

Продовження»
00.50 Х/ф «Хлопчики-

дiвчатка»
02.15 Подробицi
02.45 Подробицi. Неформат
02.55 Спорт у 

«Подробицях»
03.00 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.05 Д/с «Титанiк: загадка 

розгадана»
04.30 Знак якостi

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 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Марiччин кiнозал
10.35 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
12.45 Знiмiть це негайно
13.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
14.45 Не бреши менi-3
15.45 Сiмейнi мелодрами-2
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне 

сторіччя. Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 Чотири весiлля-2
21.45 Давай, до побачення
23.00 ТСН
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
00.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
01.10 Не бреши менi-3
02.00 Сiмейнi мелодрами-2
02.45 Повне перевтiлення. 

Дiм за тиждень
03.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв»
04.55 Т/с «Слiдаки»

05.30 Факти
05.45 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Спорт
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.20 Т/с «Шеф»
16.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Шеф»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
00.55 Спорт
01.05 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
02.45 Факти
03.15 Чудо-люди
04.15 Свiтанок

05.15 Чужi помилки. 
Наречена у трунi

06.00 Все буде добре!
07.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.00 Вагiтна у 16

У Світлани було 
багато шануваль-
ників. А ось Ан-
дрій не входив до 
цього списку. То-
ді дівчина вирі-
шила помстити-
ся: закохати в се-
бе хлопця, висо-
тати  йому нерви 
й покинути. І в неї 
все вийшло, од-
нак гра зайшла 
занадто далеко...

10.05 Доньки-матерi
11.05 Х/ф «З привiтом, 

Козаностра»

13.05 Битва екстрасенсiв. 
Чорнi та бiлi

15.55 Все буде добре!
18.00 ВIкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Зваженi та щасливi-2
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Зваженi та щасливi-2
00.55 Т/с «Доктор Хаус»
01.45 Т/с «Комiсар Рекс»
02.35 Вiкна-Спорт
02.45 Х/ф «Бiй пiсля 

перемоги»
04.05 Нiчний ефiр

05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Смiшно 

до болю
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
10.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.20 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Парад порад-2
01.10 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Служба розшуку дiтей
01.40 Т/с «Одна нiч любовi»
02.30 Т/с «Останнiй акорд»
03.25 Г. Нарбут. Живi 

картини
03.40 Портрет, написаний 

глибиною
04.10 Подорож у втрачене 

минуле
04.45 Княгиня Ольга

06.50 Х/ф «Стамбульський 
транзит»

08.30, 16.45, 19.00, 03.10, 
04.35 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00, 22.45 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Журов-2»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-2»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

23.45 Велика гра мiнi-
футбол

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Розлучення»
11.00, 21.00 Т/с «Карпов»
12.00, 03.55 Хай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 03.50 Подiї Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Врятувати боса»
23.00 Т/с «Подружжя»
01.00 Т/с «Життя як вирок»
01.45 Х/ф «Пташка 

на дроті»

06.00, 12.55 Т/с «Хто у домi 
господар?»

07.45 Мультик з Лунтiком
08.15 М/с «Лiло i Стiч»
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.00 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 

90210. Нове 
поколiння»

11.55, 18.50 Богиня шопiнгу
12.30 Маша та моделi-213.35, 17.45 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.40 Одна за всiх
15.05 Дайош молодьож!
15.40, 01.40 У ТЕТа тато!
16.05, 02.05 Досвiдос
16.40, 22.55 Вайфайтери
19.25, 00.50 БарДак
21.15 Вiталька
22.15 Рай, гудбай

08.15, 19.40 Чемпiонат 
Iталiї. «Ювентус» – 
«Болонья»

10.25, 17.30 Кубок України. 
«Говерла» – 
«Шахтар»

12.20 Futbol Mundial
12.50 Кубок України. 

«Ворскла» – «Таврiя»
14.45, 03.05 Чемпiонат 

Нiмеччини. Огляд 
туру

16.00, 17.00, 00.55, 01.55 
Футбол live

16.30 Жеребкування 1/4 
фiналу. Кубок 
України

19.30 Street Style
21.40 Чемпiонат Iталiї. 

«Дженоа» – 
«Фiорентина»

01.25 Жеребкування 1/4 
фiналу. Кубок 
України
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06:05 «НЕЖДАНО-НЕГАДАНО» 

СТБ
Жанна після смерті дядька от-
римує у спадок величезну колек-
цію картин і антикваріату. Вона 
чудово входить в образ багатої 
спадкоємиці та навіть звертаєть-
ся за юридичною підтримкою до 
нотаріуса ...

06:55 «ХІД КОНЕМ» 

НТН
Олексієві, який хоче стати трак-
тористом, не дають змоги пра-
цювати. А його друг Колька давно 
мріє про міське життя. Олексій 
хитрує і за документами товари-
ша вступає до училища механіза-
торів, а Колька їде до міста ...

15:35 «ЮНГА ПІВНІЧНОГО ФЛОТУ» 

ПЕРШИЙ
Четверо підлітків не стали чекати 
перемоги над фашистами, а 
вирушили до школи юнг, створе-
ної на початку війни на Соло-
вецьких островах. Фільм про 
чоловічу дружбу, перше бойове 
хрещення юнаків та перемогу.

02:00 «ВИПАДКОВИЙ ЗАПИС» 

ІНТЕР
Ігор приїжджає до Ялти, щоб із 
другом здійснити занурення і 
зняти на відео останки старо-
винного судна. У перший же 
вечір в Ялті він знайомиться з 
Іриною, представником прес-
служби однієї політичної партії.

09:40 «НАВІТЬ НЕ ДУМАЙ!» 

НТН
Троє друзів дуже хочуть грошей, 
багато й відразу. Надивившись 
модних бойовиків Тарантіно, вони 
вирішують «піти на справу» – по-
грабувати мафіозі. У криміналь-
ному світі свої закони, але кажуть, 
що новачкам завжди щастить...

19:00 «МІС КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ» 

ICTV
У неї довгі ноги, чуттєві губи і 
заряджений пістолет. За леген-
дою, агент ФБР Грейсі Харт – 
претендентка на звання Міс 
США, але її уявлення про дамсь-
кі аксесуари обмежуються на-
ручниками в косметичці.

23:20 «ДРУГ НАРЕЧЕНОЇ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Том Бейлі закоханий у Ханну, 
свою найкращу подругу. Але ге-
рой боїться зобов'язань і відмов-
ляється визнати очевидне – йому 
слід відкрити свої почуття Ханні 
до того, як вона знайде більш 
рішучого шанувальника ...

23:50 «СЕСТРИ» 

1+1
Дві дівчинки – дві людські істоти 
– як вогники у величезному до-
рослому світі. Вони вимушено 
подорожують країною, ховаю-
чись від дорослих, злих дядь, які 
хочуть їх убити. Вони пізнають 
зворотній бік життя в усій красі.

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Країна on-line

06.50 Православний 
календар

07.35 Ера бiзнесу
07.50 Фiнансовi поради
08.20 Помiж рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.20, 11.55 Офiцiйна 

хронiка
09.35 Д/ф «Генний 

конструктор. Парад 
кентаврiв»

10.10 Театральнi сезони
11.05 Вiра. Надiя. Любов
12.10, 21.10 Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
13.00, 05.25 Околиця
13.35 Х/ф «Доки фронт в 

оборонi»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Х/ф «Юнга 

Пiвнiчного флоту»
17.00 Шляхами України
17.25 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
18.55 Бенефiс Ю. Гальцева 

та Г. Вітрова
20.40, 01.30 After Live
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.30, 01.00 Пiдсумки
01.50 Нацiональна 

двадцятка
03.00 Т/с «Домiвка»
04.30 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я

05.35 Т/с «Зовнiшні 
спостереження»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
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 «Сплачено 

любов'ю»
12.00 Новини
12.15 Т/с «Сплачено 

любов'ю»
17.00 Т/с «Кровиночка»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.30 Подробицi. Неформат
20.40 Спорт у 

«Подробицях»
21.00 Велика рiзниця по-

українськи
23.00 Велика полiтика
02.00 Х/ф «Випадковий 

запис»

03.20 Подробицi
03.50 Подробицi. Неформат
04.00 Спорт у 

«Подробицях»
04.05 Д/с «Жадiбнiсть. 

Скiльки коштує 
смерть»

06.00 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Марiччин кiнозал

10.35 Т/с «Величне 
сторіччя. Роксолана»

12.45 Знiмiть це негайно

13.45 Повне перевтiлення. 
Дiм за тиждень

14.45 Не бреши менi-3

15.45 Сiмейнi мелодрами-2

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне 
сторіччя. Роксолана»

19.30 ТСН

20.15 Київ вечiрнiй

21.40 Х/ф «Сутичка»

00.10 Х/ф «Загiн 
спецiального 
призначення»

02.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

03.30 ТСН

04.15 Т/с «Слiдаки»

05.05 Не бреши менi-3

05.50 Сiмейнi мелодрами-2

05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Спорт
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.25 Т/с «Шеф»
16.40 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Шеф»
22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»
00.55 Спорт
01.05 Надзвичайнi новини
02.00 Т/с «Кiстки-5»
02.45 Факти
03.20 Чудо-люди
04.20 Свiтанок

05.20 Чужi помилки. 
Пiдказка з того свiту

06.05 Х/ф «Неждано-
негадано»

07.40 Х/ф «Я щаслива»
09.45 Х/ф «Особисте життя 

лiкаря Селiванової»
17.45 Вiкна-Новини
17.55 Х/ф «Весна на 

Зарiчнiй вулицi»

Історія кохання 

юної вчительки 

школи робітничої 

молоді та її учня. 

Герой фільму, 

хлопець хвацький 

і самовпевнений, 

кращий сталевар 

заводу, не звик 

до жіночих від-

мов. І раптом йо-

го домагання от-

римують відсіч!

20.00 Танцюють всi!-5
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Танцюють всi!-5
00.25 ВусоЛапоХвiст
01.40 Х/ф «З привiтом, 

Козаностра»
03.10 Вiкна-Спорт
03.20 Х/ф «Бiй пiсля 

перемоги»
04.35 Нiчний ефiр

04.55 Служба розшуку дiтей
05.00 Т/с «Стройбатя»
05.45, 06.45 Очевидець. 

Смiшно до болю
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Пiдйом
07.30 Репортер
08.30 Репортер
09.00 Т/с «Не родись 

вродливою»
10.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Сильвестр i 

Твiттi – детективи»
14.20 Kids Time
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.50 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.40 Пiраньї
20.00 Т/с «Закрита школа»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Кухня»
23.00 Україна чудес-2
01.05 Репортер
01.25 Спортрепортер
01.35 Т/с «Одна нiч любовi»
02.20 Т/с «Останнiй акорд»
03.15 Де ти, Україно?
04.10 Пристрастi навколо 

символiки
04.30 Справа про 

возз'єднання
05.00 Життя в обiймах 

квiтiв
05.15 Столицi свiту. Нiцца

06.55 Х/ф «Хiд конем»
08.30, 16.45, 19.00, 02.20, 

04.35 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»
11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «Журов-2»
14.40 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Громадянин 

начальник-2»
19.30 Т/с «Лiто вовкiв»
23.00 Х/ф «Неслужбове 

завдання»
01.00 Х/ф «Навiть не 

думай!»
02.50 Речовий доказ
04.10 Агенти впливу

06.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Врятувати боса»
11.00, 21.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.15 Хай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.55 Подiї
17.10, 04.10 Подiї. Спорт
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20 Говорить Україна
22.00 Т/с «Я – охоронець. 

Кiлер до ювiлею»
01.45 Х/ф «Смокiнг по-

рязанськи»

08.15 М/с «Лiло i Стiч»
08.40 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.00 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
11.00 Т/с «Беверлi-Хiлз 

90210. Нове 
поколiння»

11.55 Богиня шопiнгу
12.30 Маша та моделi-2
13.35, 17.45 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.40 Одна за всiх
15.05, 21.50 Дайош 

молодьож!
15.40, 01.40 У ТЕТа тато!
16.05, 02.05 Досвiдос
16.40, 23.00 Вайфайтери
19.25, 00.50 БарДак
21.15 Шури-Мури
22.15 ШоуГодно

08.10 Чемпiонат Iталiї. 
«Дженоа» – 
«Фiорентина»

10.25 Чемпiонат Iспанiї. 
«Мальорка» – «Реал»

12.20, 21.00 Один на один з 
Гамулою

12.50 Чемпiонат Iспанiї. 
«Райо Вальїкано» – 
«Барселона»

14.45, 23.55 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

15.10, 00.25 Futbol Mundial
16.00, 03.55 Чемпiонат 

Iталiї. «Ювентус» – 
«Болонья»

19.00 Чемпiонат Iталiї. 
«Палермо» – «Мiлан»

21.25 Чемпiонат Нiмеччини. 
«Айнтрахт» – 
«Гройтер Фюрт»

23.25 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
07.00, 23.35 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.40 Олiмпiйський виклик
08.00 Спецпроект. Вибори- 

2012. Пiдсумки
10.45 Школа юного 

суперагента
11.00 Шустер-Live
15.05 After Live
15.35 В гостях у Д. Гордона
16.30 Золотий гусак
16.55 Футбол. ЧУ. 

«Шахтар» (Донецьк) – 
«Металург» 
(Запорiжжя)

17.45 Зелений коридор
18.50, 01.40 Свiт атома
19.15 Концерт О. Пекун 

«Життя неповторний 
сюжет»

20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Зворотний зв'язок
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Кабмiн: подiя тижня
21.30 Українська пiсня
22.00 Зiрки гумору
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.55 Особливий погляд
00.15 VII Церемонiя 

нагородження 
Всеукраїнської премiї 
«Жiнка III 
тисячолiття»

02.00 Театральнi сезони
02.45 Нащадки
03.45 ТелеАкадемiя
04.55 Х/ф «Бiле озеро»

04.55 Парк автомобiльного 
перiоду

05.20 Велика полiтика
08.00 Позаочi
09.05 Орел i решка
10.05 Україно, вставай!
10.55 Сiмейний пес
11.55 Найрозумнiший
13.55 Велика рiзниця по-

українськи
15.55 Х/ф «Гувернантка»

Одного дня Ніна 
втратила роботу і 
близького друга. 
Несподівано для 
себе вона знайо-
миться з дівчин-
кою Машею, яка 
так само, як і Ні-
на, переживає 
період вселенсь-
кої самотності. 
Випадково Ніна 
стає гувернант-

кою Маші.

18.00 Х/ф «Кохання цiлюща 
сила»

20.00 Подробицi
20.25 Премiя «Золотий 

грамофон»
00.05 Х/ф «Вiтер пiвнiчний»
01.55 Подробицi
02.20 Д/с «Iсторiя Свiту»
03.45 Д/с «Жадiбнiсть. 

Скiльки коштує 
життя»

06.35 М/с «Смурфи»
07.20 Справжнi лiкарi-2
08.20 Кулiнарна академiя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
10.35 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 Свiт навиворiт-2. Iндiя
12.05 Свiт навиворiт-2. Iндiя
12.45 На ножах
13.45 Свiтське життя
14.45 М/ф «Iсторiя 

iграшок-2»
16.45 Київ вечiрнiй
18.30 Розсмiши комiка
19.30 ТСН
20.15 Операцiя краса-2
22.00 Мiй зможе-2
23.50 Х/ф «Сестри»
01.25 Х/ф «Зіткнення»

Гігантський ме-
теорит рухається 
до Землі. За роз-
рахунками вче-
них, його траєк-
торія польоту та-
ка, що зіткнення 
з Землею неми-
нуче. Намагаю-
чись запобігти 
катастрофі, уряд 
планує зруйнува-
ти метеорит ма-
сованим ракет-
ним ударом.

03.10 Х/ф «Загiн 
спецiального 
призначення»

04.55 Свiт навиворiт-2. Iндiя

05.10 Факти
05.30 Свiтанок
06.20 Iнший футбол
06.50 Козирне життя
07.30 Останнiй герой-2
08.45 Зiрка YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирне питання
11.45 Спорт
11.50 Екстрений виклик
12.50 Несекретнi файли
13.50 Дивитися всiм!
15.55 Х/ф «Мортал комбат. 

Знищення»
17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Мiс 

Конгенiальнiсть»
21.15 Х/ф «Мiс 

Конгенiальнiсть-2. 
Неперевершена i 
небезпечна»

23.40 Наша Russia
00.35 Х/ф «Роккi»

Бальбоа – це лю-
дина-легенда: 
соромливий, але 
надзвичайно ці-
леспрямований і 
талановитий бок-
сер, який не шко-
дував себе і під-
нявся з дна до 
вершини слави, 
мріючи про пояс 
чемпіона світу!

02.35 Х/ф «Непереможний 
Дракон»

04.05 Чудо-люди
05.00 Свiтанок

05.25 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.20 Х/ф «В зонi 

особливої уваги»

Виконуючи зав-

дання під час на-

вчань, група де-

сантників знахо-

дить у лісі трупи. 

З’ясовується, що 

з місць ув’язнен-

ня втекло кілька 

бандитів. Для вої-

нів ці навчальні 

маневри пере-

творюються на 

справжню бойо-

ву операцію.

07.50 Караоке на Майданi-2
08.50 Снiданок 

з Ю. Висоцькою
09.00 Їмо вдома
10.05 ВусоЛапоХвiст
10.45 Зваженi та щасливi-2
15.00 Танцюють всi!-5
19.00 Х-Фактор-3
22.25 Моя правда
23.45 Х-Фактор. Пiдсумки 

голосування
00.50 Детектор брехнi-2
01.45 Х/ф «Вiдпустка за 

власний рахунок»
03.50 Нiчний ефiр

05.40 Х/ф «Марсiанське 
дитя»

07.20 Зроби менi смiшно
09.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Дивовижнi легенди»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Готуй
11.00 Нашi в Рашi
12.00 Т/с «Татусевi дочки»
15.55 ШоумаSтгоуон
19.00 М/ф «Вольт»
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 

Молодий мiсяць»
23.20 Х/ф «Друг 

нареченої»

01.35 Спортрепортер
01.40 Х/ф «Кохання 

Мерфi»
Після розлучення 
Емма Моріарті 
разом зі своїм 
сином переїж-
джають у невели-
ке містечко в Арі-
зоні. Емма почи-
нає вирощувати 
коней, але їй це 
не дуже добре 
вдається. Усе 
змінюється, коли 
вона знайомить-
ся з удівцем 
Мерфі Джонсом.

03.35 Т/с «Одна нiч любовi»
04.30 Семеренки
05.25 Solo-mea
05.50 Софiя – дитя кохання

06.00 Легенди бандитської 
Одеси

07.40 Т/с «Прямуючи на 
пiвдень»

09.40 Х/ф «Навiть не 
думай!»

11.30 Речовий доказ
12.00 Свiдок
13.00 Х/ф «Неслужбове 

завдання»
15.00 Т/с «УГРО-3»
19.00 Т/с «Кулiнар»
23.00 Свiдок
00.00 Свiдок
00.25 Х/ф «Хвиля-вбивця»
03.35 Речовий доказ
04.05 Агенти впливу
04.35 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Ранок з «Україною»
09.10 Щиросерде зiзнання
10.00 Додому на свята
11.00, 03.50 Т/с «Дорожнiй 

патруль-11»
12.00 Т/с «Злочин буде 

розкрито»
14.00, 16.00 Т/с «Варенька. 

I в горi, i в радостi»
18.00, 19.20 Т/с «Красуня»
19.00, 03.30 Подiї
22.30 Т/с «Я – охоронець. 

Охоронець Каїна»
02.00 Х/ф «Будинок 

мертвих-2»

09.00 Мультик з Лунтiком
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.45 М/с «Чорний плащ»
11.45, 13.25 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
12.50 ТЕТ 2.0
14.30 Мiстер Трололо
15.05 Х/ф «Тимчасово 

вагiтна»
17.00 М/ф «Новi пригоди 

Бiлоснiжки»
18.20 Х/ф «Доктор Дулiттл»
20.05 Вiталька
21.05 Дайош молодьож!
22.30 Слава зi Славеком 

Славiним
23.00 Х/ф «Джиперс- 

Криперс»
00.50 Х/ф «Джиперс- 

Криперс-2»

07.15 Futbol Mundial
07.50, 12.15 Чемпiонат 

Англiї. Передмова до 
МЮ – «Арсенал»

08.10 Чемпiонат Нiмеччини. 
«Айнтрахт» – 
«Гройтер Фюрт»

10.20 Кубок України. 
«Ворскла» – «Таврiя»

12.25 Кубок України. 
«Говерла» – 
«Шахтар»

14.40 Чемпiонат Англiї. 
МЮ – «Арсенал»

16.55 ЧУ. «Шахтар» – 
«Металург» (З)

18.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Сельта»

20.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Реал» – «Сарагоса»

22.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Валенсiя» – 
«Атлетико»
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СКАНВОРД

07:00 «СМОКІНГ ПО-РЯЗАНСЬКИ»

УКРАЇНА
Інна вирушає до Москви підко-
рювати світ високої моди. 
У московському будинку моде-
лей Міс Галушкіно відсіюють. 
Однак якби не цей дебют, дівчи-
ну, можливо, ніколи не побачив 
би кутюр'є Ежен Пахмутов.

11:35 «КОХАННЯ ТА ГОЛУБИ» 

ІНТЕР
Василь поїхав відпочивати на 
південь і зустрів там Раїсу За-
харівну. Повертатися до родини 
не захотів, пішов жити до нової 
дружини, але додому все-таки 
тягнуло – все своє, рідне та ще 
й голуби на горищі туркочуть...

21:00 «МІСТЕР ТА МІСІС СМІТ» 

ICTV
Джон і Джейн одружені не дуже 
довго, але вже стомлені шлю-
бом. Їм здається, що вони зна-
ють одне про одного все. Але є 
дещо, що кожен воліє тримати 
при собі:  вони – наймані супер-
кілери з конкуруючих фірм.

22:30 «ВІД 180 І ВИЩЕ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Костик мріяв познайомитися з 
високою дівчиною. І ось він зва-
жився! Працював Костя у фітнес-
центрі, фотографії та телефони 
клієнток були у нього в комп'ютері, 
і він почав телефонувати всім дів-
чатам «від 180 і вище».

06.00 Легенди бандитської 
Одеси

06.45 Х/ф «Беремо все на 
себе»

08.15 Т/с «Лiто вовкiв»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00 Агенти впливу
13.00 Т/с «Розкол»
15.00 Т/с «Кулiнар»
19.00 Т/с «Каменська-6»
22.50 Крутi 90-тi
23.50 Х/ф «Захисник»
01.35 Х/ф «Вовк-

чудовисько»
03.10 Речовий доказ
04.00 Агенти впливу
04.55 Уроки тiтоньки Сови
05.25 Правда життя

07.00 Х/ф «Смокiнг по-
рязанськи»

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на 

селi
12.00, 04.15 Т/с «Дорожнiй 

патруль-11»
13.00 Т/с «Злочин буде 

розкрито»
15.00, 20.00 Т/с «Iнтерни»
16.00 Т/с «Поки цвiте 

папороть»
18.00 Д/ф «Поки цвiте 

папороть. Фiльм про 
фiльм»

19.00, 03.30 Подiї тижня
22.15 Великий футбол
00.15 Т/с «Ведмежий кут»

05.40 Х/ф «Рита»
07.10 М/с «Вiнкс»
08.00 М/с «Маша i Ведмiдь»
08.35 Глянець
09.30 Школа лiкаря 

Комаровського
10.10 Недiля з «Кварталом»
11.05 «Свати» бiля плити
11.35 Х/ф «Кохання та 

голуби»

14.05 Т/с «Людина-
амфiбiя»

18.05 Т/с «Як вийти замiж 
за мiльйонера»

20.00 Подробицi тижня
20.55 Т/с «Як вийти замiж 

за мiльйонера»
22.55 Що? Де? Коли?
00.10 Х/ф «Росiйська гра»

Італійського 
карткового шуле-
ра Лукіно Форца 
знайшли його 
численні креди-
тори і змусили 
підписати заста-
ву на все, що в 
нього є. Якщо до 
певного терміну 
він не збере всю 
боргову суму, 
його буде чекати 

в’язниця...

02.00 Подробицi тижня
02.45 Д/с «Жадiбнiсть. 

Весiльний плач»

06.05 Х/ф «Клаудiя. 
Попелюшка з 
супермаркету»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
10.35 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 Кулiнарна академiя
11.25 Чотири весiлля-2
12.55 Чотири весiлля-2
14.10 Розсмiши комiка
15.10 Х/ф «Мабуть, боги 

з'їхали з глузду»
17.40 Х/ф «Джентльмени 

удачi»
19.30 ТСН
20.15 Голос. Дiти
22.25 Свiтське життя
23.35 ТСН
00.20 Х/ф «Межi ризику»

Вересень 2008 
року. Світова 
економічна криза 
вже почалася, 
але Америка ще 
не знає, яка ката-
строфа чекає по-
переду, і тільки 
група топ-мене-
джерів на Волл-
Стріт шукає ре-
цепт порятунку. 
Це були най-
страшніші години 
в їхньому житті.

02.20 Х/ф «Мабуть, боги 
з'їхали з глузду»

04.05 Х/ф «Клаудiя. 
Попелюшка з 
супермаркету»

06.10 Факти
06.30 Свiтанок
07.20 Квартирне питання
08.05 Анекдоти по-

українськи
08.40 Дача
09.25 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи
11.30 Козирне життя
12.00 Iнший футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
14.00 Х/ф «Мiс 

Конгенiальнiсть»
16.15 Х/ф «Мiс 

Конгенiальнiсть-2. 
Неперевершена i 
небезпечна»

18.45 Факти тижня
19.45 Останнiй герой-2
21.00 Х/ф «Мiстер та мiсiс 

Смiт»
23.15 Х/ф «Загадкова 

iсторiя Бенджамiна 
Баттона»
Фільм про чоло-
віка, який наро-
дився у віці 80  
років, а потім... 
почав молодша-
ти. Ця людина, як 
і кожен з нас, не 
могла зупинити 
час. І її шлях буде 
настільки незви-
чайним, що на-
вряд чи зможе 
повторитися ще 
у чиємусь житті...

02.30 Iнтерактив. Тижневик
02.45 Х/ф «Серце Дракона»
04.20 ПроЦiкаве
04.45 Свiтанок

05.25 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.20 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»

07.45 Снiданок 
з Ю. Висоцькою

07.55 Їмо вдома

09.05 Караоке на Майданi

10.05 МайстерШеф-2

14.00 Х-Фактор-3

19.00 Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис

21.45 Х/ф «Кохаю, тому що 
кохаю»

23.50 Х/ф «Якщо ти мене 

чуєш»

Лариса – тридця-

тирічна жінка. 

Успішна кар’єра 

в туристичній 

агенції дозволяє 

їй жити забезпе-

ченим, але са-

мотнім і емоційно 

бідним життям. 

Але одного пре-

красного дня у її 

двері постукає 

Гера – чоловік з 

минулого.

01.45 Х/ф «31 червня»

03.55 Нiчний ефiр

06.05 Х/ф «Зорянi вiйни. 
Вiйна клонiв»

07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лiкаря
08.25 М/с «Новi пригоди 

Скубi-Ду»
09.00 Будинки мажорiв
09.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Дивовижнi легенди»
09.55 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.15 Шоу Шара
11.20 Недiльний офiс
12.25 Т/с «Щасливi разом»
15.10 М/ф «Вольт»
17.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. 

Молодий мiсяць»
20.00 ШоумаSтгоуон
22.30 Х/ф «Вiд 180 i вище»
00.25 Спортрепортер
00.30 Х/ф «Школа 

негiдникiв»
Щоб позбавити-
ся невпевненості 
та завоювати 
серце своєї су-
сідки Аманди, 
Роджер Водделл 
записується на 
таємні курси, де 
доктор Пі та його 
помічник Лешер 
використовують 
незвичайні мето-
ди і гарантують 
результат.

02.30 Т/с «Одна нiч любовi»
03.25 Четверта хвиля
04.45 Тася
04.55 Вiр менi

06.50 Т/с «Хто у домi 
господар?»

07.25 М/с «Лунтiк»
07.40 Малята-твiйнята
09.00 Мультик з Лунтiком
09.25 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
09.45 М/с «Чорний плащ»
10.45 М/ф «Дика природа»
12.30 Х/ф «Доктор 

Дулiттл-3»
14.20, 19.00 Альо, 

директор?!
15.25 Одна за всiх
15.50 М/ф «Новi пригоди 

Бiлоснiжки»
17.10 Х/ф «Доктор Дулiттл»
20.00 Вiталька
21.00 Дайош молодьож!
22.25 Слава зi Славеком 

Славiним
22.50 Х/ф «Холостяцька 

вечiрка»
00.50 Comedy Woman

08.15 Чемпiонат Англiї. 
МЮ – «Арсенал»

10.25 Журнал. Лiга 
чемпiонiв УЄФА

10.50 Street Style
11.00 Д/с «Найвидатнiшi 

футбольнi тренери 
свiту»

11.30 Один на один з 
Гамулою

12.00, 04.50 Futbol Mundial
13.25 ЧУ. «Зоря» – 

«Iллiчiвець»
15.55 ЧУ. «Ворскла» – 

«Арсенал» (К)
18.25 ЧУ. «Чорноморець» – 

«Металург» (Д)
20.40 Чемпiонат Iспанiї. 

«Гранада» – 
«Атлетик»

22.40 Чемпiонат Iспанiї. 
«Севiлья» – «Леванте»

00.45 ЧУ. «Зоря» – 
«Iллiчiвець»

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.30, 09.50 Крок до зiрок
07.15 Моя земля – моя 

власнiсть
07.30 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Кориснi поради
08.40 Д/ф «Три рiзьбленi 

iкони»
09.05 Смiшний та ще 

смiшнiший
09.25 Хто в домi господар?
11.00 Маю честь запросити
12.00 Караоке для дорослих
12.55, 15.00 Т/с «Хлопцi з 

нашого мiста»
14.00 Футзал. ЧС. Таїланд – 

Україна
14.20 Україна iнновацiйна
16.05 Золотий гусак
16.30 Шеф-кухар країни
17.25 Дiловий свiт. Тиждень
18.00 Концерт до Дня 

визволення Києва
19.35 Зiрки гумору
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.40 Особлива думка
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
23.50 VII Церемонiя 

нагородження 
Всеукраїнської премiї 
«Жiнка III 
тисячолiття»

01.55 Т/с «Домiвка»
05.00 М/с «Каспер. Школа 

страху»
05.25 Надвечiр'я
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ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2012»

Майор міліції Жанна РИБАЛКО, старший інспектор з 
особливих доручень відділу кадрового забезпечення 
Департаменту внутрішньої безпеки МВС України.
Займається плаванням, гімнастикою, катається на роликах. 

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» 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. Ôото конкурсанток проходитимуть попередній 
відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Прикордонник України», «Íародна армія» та «²менем закону», журналу «Камуôляж», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За 
підсумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць 
конкурсу відбудеться в другій половині грудня 2012 року. Ôото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net .

Сержант Олена ДРОБКО, технік групи інформаційних 
систем відділу зв’язку, автоматизації та захисту інформації 
штабу Луцького ПЗ. Любить подорожі та активний 
відпочинок, захоплюється літературою й музикою.

Старший солдат Вікторія НАЗАРИШИНА,  
радіотелефоніст 79-ої окремої аеромобільної бригади. 
 Захоплюється волейболом. 

Сашко ЖИШКО
Волинська область. 
Допоможіть знайти 
6-річного учня першого 

класу Затурцівської спецшколи-інтернату! 
15 жовтня 2012 року близько 15.00 хлопчик 
вийшов з гуртожитку інтернату та більше 
його не бачили.
Прикмети дитини: на вигляд 6-7 років, 120 
см на зріст, повної статури; коротке біле 
волосся, прямий ніс, густі дугоподібні брови, 
повні губи, зелені очі. 

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

від 12 жовтня 2012 року №505-ос                                

по Азово-Чорноморському регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України

полковник
підполковнику ПАНОВУ Андрію Володимировичу 

по Адміністрації Державної 
прикордонної служби України

підполковник
майору ГОРДІЙЦЮ Максиму Олександровичу                              

по Південному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України

майору ДЗЮБИНСЬКОМУ Сергію Романовичу                             

від 16 жовтня 2012 року №510-ос                               

по Адміністрації Державної 
прикордонної служби України

полковник
підполковнику ХОМИЧУ Сергію Миколайовичу 

по Південному 
регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України

підполковник
майору АНТОНЮКУ Вадиму Володимировичу                             

Управління кадрів АДПСУ

Персонал мобільної прикордонної застави «Мостиська» 
Мостиського прикордонного загону вітає із Днем народження 
молодшого інспектора прикордонної служби ВОВКА Петра 
Михайловича.
Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії 
та наснаги, родинного затишку, благополуччя й добра!
Нехай кожен  день буде наповнений корисними справами 
і теплом людських стосунків, а мрії втілюються у життя та 
приносять бажану радість і задоволення!

Чоловік, дитина та друзі вітають з Днем народження інспектора 
прикордонної служби ВПС «Ягодин» Луцького прикордонного 
загону прапорщика МЕНДЕЛЮК Людмилу Володимирівну!
З Днем народження Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа
Будь такою, як ми Тебе знаєм, —
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай  щастя і сонця вітрила

Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!

Організація ветеранів і колектив Одеського прикордонного 
загону щиро та сердечно вітають з Днем народження голову 
організації ветеранів, полковника у відставці, почесного 
прикордонника України БЕРЕЗОВА Михайла Антоновича!
Бажаємо йому міцного здоров’я, родинного затишку, тепла та 
успіхів у житті!

Колектив відділу прикордонної служби «Павловичі» 
Львівського прикордонного загону сердечно вітає з Днем 
народження старшого техніка відділу прикордонної 
служби «Павловичі» старшину ОМЕЛЯНЧУКА Віктора 
Володимировича! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у 
службовій діяльності. Нехай щастить завжди та всюди і хай Бог 
благословляє усе Ваше подальше життя! 


