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Державний кордон України перетнуло

1,1 млн. 
осіб

 274 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

56 
осіб

з них 9 
незаконні мігранти>

Вилучено

7 од.
зброї

83 од.
боєприпасів>

Затримано

на 3,1 млн. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

Будь-який авіатор вам скаже, що „технарі” 
виконують найважчу і найвідповідальнішу 
роботу, адже саме від них залежить, чи 
підніметься „борт” у повітря і найголовніше 
– чи успішно повернеться на землю. 25 
лютого виповнюється 70 років із дня 
створення інженерно-авіаційної служби.

ДЕНЬ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНА ДАТА

Героїчний шлях 105-го
Вони допомагали евакуюватися з блокади ленінградцям, 

визволяли Ригу, штурмували рейхстаг, жили в кабінеті Гебельса та 
охороняли захоплену канцелярію Гітлера. Вважається, що ручкою 
прикордонника 105-го полку поставлено крапку у Великій 
Вітчизняній війні. Загалом полк якимось чином опинявся 
у вирі подій, прописаних великими літерами не лише в 
літописах України, Росії, Білорусії, Латвії, Німеччини, а й 
загалом у світовій історії.

«Терапевти» крилатих машин
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ЯК ЦЕ БУЛО

10-11
стор.

Афганська спецоперація: 23 роки потому
Афганські події 1979-1989 років і досі багато в чому 

залишаються білою плямою в історії. Особливо це стосується 
діяльності в цій країні Прикордонних військ КДБ СРСР. Автор 
статті, ґрунтуючись на особистому 
досвіді та розсекречених документах, 
розкриває суть і наслідки неоголошеної 
афганської війни та участі у ній 
радянських прикордонників.

7
стор.

Для впровадження 
відомчих стандартів 
культури в прикордонному 
відомстві розгорнуто 
потужну кампанію. 
Цьому присвячені 
накази, розпорядження 
і весь можливий 
спектр офіційних 
паперів. «Стандартної» 
поведінки формально 
й неформально 
вимагають від персоналу 
пунктів пропуску через 
державний кордон 
керівники усіх рівнів. Тож 
цілком зрозуміло: це не 
хвиля, яка з часом спаде. 
Про те, чому культурна 
площина є настільки 
принциповою, нашому 
кореспонденту пояснює 
начальник управління 
прикордонного контролю 
та реєстрації Адміністрації 
Державної прикордонної 
служби генерал-
майор Олександр 
БІНЬКОВСЬКИЙ.

«Свою роботу ми повинні 
виконувати з приємною усмішкою»

4
стор.

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 27 лютого – 4 березня 

2012 року

12-15
стор.

8
стор.
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НОВИНИ УКРАЇНА – РОСІЯ

Шановні товариші прикордонники, дорогі ветерани!

Щиро вітаю вас із Днем захисника Вітчизни! 
Цей день уособлює самовіддане служіння Батьківщині, є символом 

нерозривного зв’язку поколінь і спадкоємності військових традицій. 
Це свято – свідчення глибокої поваги нашого народу до людей, які 

присвятили себе захисту Батьківщини, охороні миру та спокою дер-
жави. 

У цей урочистий день ми з честю вшановуємо всіх, хто присвятив 
життя нелегкій військовій службі, гідно продовжує почесну справу 
своїх попередників, забезпечуючи військову міць і обороноздатність 
держави та оберігаючи недоторканність її кордонів, усіх, хто служив 
у війську, і тих, хто готується приєднатися до лав захисників Вітчизни.

В історії нашої Батьківщини є багато славних сторінок, присвяче-
них її захисникам. Особливе місце серед них по праву належить охо-
ронцям кордону. Вони першими приймали на себе удар ворога в го-
дини лихоліття та ставали нездоланною силою для тих, хто посягав на 
безпеку і незалежність держави у мирний час. 

Сучасне покоління українських прикордонників є нащадками за-
хисників кордонів Батьківщини усіх поколінь, гідними продовжувача-
ми їхніх славних бойових традицій. Запорукою цього є висока оцінка 
та підтримка охоронців кордону з боку Президента України, керівни-
цтва держави. 

Висловлюю сердечні вітання нашим ветеранам, які є для нас при-
кладом самовідданого служіння Батьківщині, зразком честі та гідності 
захисника Вітчизни.

Бажаю всьому персоналу Державної прикордонної служби, 
ветеранам-прикордонникам, членам їхніх сімей міцного здоров’я, ро-
динного благополуччя, миру, добра та нових звершень у благородній 
справі захисту нашої Батьківщини!

Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України Микола ЛИТВИН

Шановні товариші!

15 лютого 1989 року із завершенням виводу Обмеженого 
контингенту радянських військ з Афганістану закінчилася 
дов га і кровопролитна війна, участь у якій для сотень тисяч 
людей стала водночас подвигом і трагедією.

День 15 лютого – це не лише данина пам'яті, але й вияв-
лення глибокої вдячності та поваги всім тим, хто чесно і муж-
ньо виконав свій військовий та інтернаціональний обов'язок 
під час бойових дій на території інших держав. 

Серед тих, хто брав безпосередню участь у тій війні, були й 
воїни-прикордонники, які в країні гір і пустель захищали без-
пеку кордонів Вітчизни. Понад 62 тисячі воїнів у зелених каш-
кетах пройшли через вогонь афганської війни, 518-ти з них не 
судилося повернутися додому.

За мужність і героїзм, проявлені під час бойових дій, понад 
22 тисячі прикордонників нагороджено державними нагоро-
дами СРСР, а сім із них удостоєно звання Героя Радянського 
Союзу.

Сьогодні в Державній прикордонній службі України про-
ходять службу понад 300 військовослужбовців, які пройшли 
сувору школу бойових дій. Вони є для нас прикладом непо-
хитної волі та самовідданого служіння Вітчизні, джерелом бо-
йового досвіду та носіями славних традицій. 

Бажаю воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам усіх війн 
і збройних конфліктів, їхнім рідним і близьким щастя, уда-
чі, міцного здоров'я, успіхів у праці на благо процвітання  
України!

Вічна пам’ять воїнам, які загинули, виконуючи свій вій-
ськовий обов’язок. 

Голова Державної прикордонної служби України 
генерал армії України Микола ЛИТВИН

ЗІ СВЯТОМ!

Влас. інф.

– Ми віримо, що контакти на високому 
рівні між нашими країнами завжди при-
носитимуть позитивний результат і будуть 
стабілізуючим фактором наших відносин, – 
сказав Глава Держави, нагадавши про стра-
тегічний характер українсько-російських 
взаємин.

Загалом Голова Держдуми РФ під час ві-
зиту в Україну зустрічався не лише з Вікто-
ром ЯНУКОВИЧЕМ, а й із керівництвом 
Уряду, Парламенту та Ради нацбезпеки на-

шої держави. Також він зустрівся з журна-
лістами, під час спілкування з якими згадав 
і про стан договірно-правового оформлення 
українсько-російського кордону.

– Маю вам сказати, що близький до за-
вершення і переговорний процес щодо 
делімітації морської ділянки російсько-
українського кордону, у тому числі по Кер-
ченській протоці, – сказав Сергій НАРИШ-
КІН в інтерв'ю каналу ICTV. Він також 
нагадав, що питання стосовно сухопутної 
ділянки спільного кордону документально 
вирішено повністю і зараз сторони присту-
пають до демаркації.               n

Постійний діалог на високому рівні сприятиме ефективному розвиткові 
двосторонніх відносин між Україною і Росією. Про це заявив Президент 
України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Головою Державної Думи 
Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм НАРИШКІНИМ.

УРЯДОВЕ РІШЕННЯ

n З пересадкою 
на кордоні

Для перевезення 
уболівальників під час Євро-
2012 залізничним транспортом, 
за домовленістю з польськими 
колегами, наші залізничники 
організовують у пунктах 
пропуску через кордон місця 
пересадки. Про це повідомив 
заступник генерального 
директора Укрзалізниці Леонід 
ЛОБОЙКО. Це виглядатиме 
так: польський потяг по вузькій 
колії прибуває в Дорохуськ, 
вболівальники проходять 
прикордонний і митний 
контроль, а потім в Ягодині 
пересаджуються у наш потяг, – 
пояснив посадовець.

Крім того, для 
перевезення вболівальників 
використовуватимуться 
двоповерхові потяги, 
виробництва чеської компанії 
Skoda, а також електропотяги 
Hyundai Rotem, перші з яких вже 
за місяць прибудуть в Україну. Усі 
потяги працюватимуть в «режимі 
маятника» — між Києвом і 
Львовом, між Києвом і Харковом 
і між Києвом і Донецьком через 
Полтаву.

nМіграційні 
квоти

Уряд України встановив 
квоти імміграції на поточний 
рік. Метою прийняття 
цього нормативного акту 
є врегулювання граничної 
чисельності іноземців та осіб без 
громадянства, яким передбачено 
надати дозвіл на імміграцію в 
Україну за різними категоріями та 
в розрізі окремих регіонів держави. 

Серед цих категорій – діячі 
науки і культури, імміграція яких 
відповідає інтересам України, 
висококваліфіковані спеціалісти 
і робітники, в чиїх знаннях та 
навичках відчувається гостра 
потреба для економіки нашої 
держави, особи, чиї родичі є 
громадянами України тощо. 

Таким чином, у 2012 
році граничну чисельність 
представників різних категорій 
іммігрантів затверджено на рівні 
трохи більше ніж 8,2 тисячі осіб. 

n Тахографи 
виходять у рейс

З 1 червня 2013 року 
використання тахографів 
на міжміських автобусних 
маршрутах буде обов’язковим. 
Відповідний наказ Міністерства 
інфраструктури розміщено на 
офіційному сайті відомства.

Зокрема, автобуси, 
що використовуються для 
регулярних пасажирських 
перевезень на міжміських 
маршрутах протяжністю від 50 до 
150 км повинні бути оснащеними 
тахографами. Також тахографи 
стануть обов’язковими і для 
вантажних автомобілів з повною 
масою понад 12 тонн.

Це дозволить простежити за 
періодами роботи та відпочинку 
водіїв, швидкістю руху упродовж 
усієї робочої зміни, а також 
сприятиме зменшенню кількості 
ДТП з причин перевтоми водіїв 
під час перевезень.

Влас. інф.

www.kmu.gov.ua

Як повідомив перший 
заступник міністра соці-
альної політики України 
Василь НАДРАГА, проект 
акта розроблено на вико-
нання Указу Президента 
від 22 квітня 2011 року 
„Про Національний план 
з виконання Плану дій 
щодо лібералізації Євро-
пейським Союзом візово-
го режиму для України” 
та на виконання Закону 
України „Про протидію 
торгівлі людьми”.

За словами Василя 
НАДРАГИ, 2010 року, за 
даними органів внутрішніх 
справ, 277 осіб потерпіли 
від торгівлі людьми, у тому 
числі 41 дитина. За 8 міся-
ців 2011 року повернуто в 
Україну 211 потерпілих, у 
тому числі 14 дітей.

З метою недопущення 
цих злочинів Концепці-
єю передбачається по-
дальше вдосконалення 
національного законо-
давства та підвищення 
професійного рівня пер-
соналу державних орга-
нів, які займаються цією 

проблемою. Планується 
запровадити і постійний 
моніторинг злочинів, 
пов’язаних із торгівлею 
людьми та аналіз їх при-
чин, що надасть можли-
вість скоординувати дії 
державних і правоохо-
ронних органів у сфері 
протидії цьому явищу 
та підвищити ефектив-
ність інформаційно-
роз’яснювальної роботи. 
Особам, які постраждали 
від торгівлі людьми, на-
даватиметься допомога з 
реабілітації та відповідні 
соціальні послуги.          n

Плюси високого діалогу

Стратегія протидії 
торгівлі людьми
Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року. 
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ГАРЯЧІ БУДНІСПІВРОБІТНИЦТВО

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Посол Угорщини зауважив, що за на-
явності на українсько-угорській ділянці 
кордону 5 пунктів пропуску, найбільший 
пасажиро-транспортний потік припадає на 
«Чоп–Захонь». Враховуючи, що Україна 
прийматиме фінал Євро-2012, тут очікуєть-
ся збільшення навантаження. Міхай БАЄР 
запропонував по можливості рівномірно 
розподілити трафік між усіма наявними 
пунктами пропуску. Микола ЛИТВИН під-
тримав дану ініціативу та зауважив, що до 
вирішення цього питання слід підходити 
комплексно, із залученням усіх відповідних 
служб. Також Голова ДПСУ зазначив, що в 
інформуванні учасників міжнародного руху 
про розподілення трафіку зможуть допомог-
ти органи місцевого самоврядування Закар-
патської області.

Під час зустрічі сторони також обго-
ворили можливість здійснення спільного 
контролю на українсько-угорській ділянці 
кордону, як це робиться Україною та Поль-
щею.

Стосовно опрацювання угоди між Урядом 
Угорської Республіки та Украї ни про кон-
троль прикордонного руху в автомобільних 
і залізничних пунктах пропуску. Учасники 
зустрічі дійшли висновку, що протягом міся-
ця буде закінчено погодження проекту угоди 

між зацікавленими відомствами обох країн і 
вона буде подана до підписання уповнова-
женим особам.

З метою вивчення потенціалу розвит-
ку всіх пунктів пропуску на українсько-
угорському кордоні, українською стороною 
створена міжвідомча комісія, яка на даний 
час працює на Закарпатті. За результатами 
роботи буде запропоновано комплексний 
план удосконалення місцевої інфраструкту-
ри та під’їзних шляхів.               n

Євро-2012 в українсько-
угорському контексті
В Адміністрації 
Держприкордонслужби України 
відбулася зустріч Голови 
Служби генерала армії України 
Миколи ЛИТВИНА з 
Надзвичайним і Повноважним 
Послом Угорщини 
в Україні Міхаєм БАЄРОМ.

СЛАВА ГЕРОЯМ!

Ми вас не забули
15 лютого заходи з відзначення 23-ої річниці 
виведення радянських військ із території ДРА 
відбувалися по всій Україні. В столиці покласти квіти 
до Меморіального комплексу загиблим в Афганістані 
громадянам України приходили державні діячі, 
представники громадських організацій та просто усі 
бажаючі.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Керівництво прикордонно-
го відомства також не обійшло 
цю подію стороною, оскільки 
на той час чимало охоронців 
рубежів виконували військовий 
обов’язок на території Афганіс-
тану.

Покласти квіти до ме-
моріалу прийшли ветерани-
прикордонники, офіцери та 
генерали АДПСУ на чолі з пер-
шим заступником Голови Дер-
жавної прикордонної служби 
України – директором Депар-
таменту охорони державного 
кордону генерал-полковником 
Павлом ШИШОЛІНИМ і його 

першим заступником генерал-
лейтенантом Віктором НАЗА-
РЕНКОМ, який, до речі, сам 
є воїном-інтернаціоналістом. 
Після цього вони вирушили 
до Центрального музею Дер-
жавної прикордонної служби. 
Тут, в атмосфері, сповненій 
гордості за своїх співвітчизни-
ків, колег і побратимів, Павло 
ШИШОЛІН висловив слова 
вдячності всім присутнім за 
те, що вони прийшли вшану-
вати пам’ять полеглих у тій 
неоголошеній війні. А тих, хто,  
виконавши свій обов’язок, 
повернувся на Батьківщину, в 
урочистій обстановці нагоро-
дили медалями, орденами та 
заохотили грамотами й грошо-
вими преміями.        n

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

Купити якісне задешево – мрія багатьох. Та ж мета і 
в держорганів під час закупівель товарів чи послуг. 
Оскільки мова про значні об’єми та суми, тому 
механізми торгів строго регламентовані.

На господарських 
засадах 

Андрій АНТОНЮК

Для формування єдиного 
розуміння щодо порядку здій-
снення держзакупівель і усунен-
ня причин порушень, виявле-
них перевірками, Департамент 
забезпечення АДПСУ організу-
вав селекторну нараду з голова-
ми комітетів з конкурсних тор-
гів, на яку запросили поважних 
гостей. Так, головний редактор 
«Вісника державних закупівель» 
Юлія ПАЗИЧ повідомила про 
сучасні умови оприлюднення 
інформації стосовно закупівель. 
Вона розповіла про переваги 
використання Інтернету, а саме 
— функції «Кабінет замовника» 
на порталі «Державні закупівлі». 

Представник Генпрокура-
тури старший радник юстиції 
Андрій МОІСЕЄНКО 
розповів про пра-
вопорушення, 
виявлені його 
в і д о м с т в о м 
у сфері дер-
жавних за-
купівель. А 
про відпо-
відальність, 
передбачену 
з а к о н о д а в -
ством за їх вчи-

нення, нагадав фахівець управ-
ління правового забезпечення 
підполковник юстиції Олек-
сандр КОЗЬМІН.

На нараді також доведено 
норми, що регламентують по-
рядок ведення документації по 
закупівлях, визначають форми 
контролю за діяльністю коміте-
тів з конкурсних торгів і річний 
графік проведення процедур за-
купівель.

Підсумовуючи нараду, ди-
ректор Департаменту забез-
печення генерал-лейтенант 
Олександр ЛІЩИНСЬКИЙ на-
голосив на необхідності дотри-
мання норм законодавства про-
тягом усього процесу закупівель 
і своєчасного широкого моніто-
рингу цін для забезпечення еко-
номії бюджетних коштів.        n

n Підвели нерви
Під час здійснення 

прикордонного контролю у 
міжнародному пункті пропуску 
«Сеньківка» нарядом було 
відмічено немотивовану нервову 
поведінку двох 27-річних 
жителів Чернігівщини, які 
поверталися з-за кордону на 
мікроавтобусі марки Volkswagen. 
Запідозривши неладне, 
прикордонники ініціювали 
проведення спільного 
поглибленого огляду та 
спрямували транспортний засіб 
для додаткової перевірки.

У результаті спільна 
прикордонно-митна 
оглядова група виявила серед 
особистих речей громадян 412 
незадекларованих мобільних 
телефонів Apple, HTC, Nokia та 
аксессуарів до них. Сума оцінки 
виявлених контрабандних 
товарів становить 330 тисяч 
гривень.

Олександр ДУДКО

n Золотий 
Volkswagen

Коштовний антикваріат 
затримали в пункті пропуску 
«Тиса». Там в країну на 
мікроавтобусі Volkswagen 
поверталися двоє українських 
громадян, які почали нервувати, 
ледве побачивши прикордонний 
наряд. Тим самим мандрівники 
і викликали жвавий інтерес 
контрольних служб.

Прихований від 
декларування вантаж 
виявився насправді золотим. 
Спільною оглядовою групою 
було виявлено причину 
знервованості водія та пасажира. 
Її викликали заховані в панелі 
приладів авто прикраси із золота 
вагою понад один кілограм. 
Додатково за пасажирським 
сидінням знайдено старовинний 
срібний посуд вагою понад 15 
кілограмів.

Коштовні знахідки разом 
з нервовими подорожуючими 
та їхнім транспортним засобом 
передано до підрозділу митної 
служби.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Перервана 
втеча

До відділу прикордонної 
служби «Вилок» звернувся 
директор Перехрестівської 
школи-інтернату з проханням 
відшукати зниклу 12-річну 
вихованку цього закладу. І вже 
за півгодини після надходження 
тривожної інформації в поле 
зору наряду, який ніс службу 
з охорони держкордону, 
потрапила дівчинка, 
зовнішність якої співпадала з 
наданим описом.

Під час опитування 
з’ясувалося, що прикордонники 
натрапили на втікачку, яку 
розшукують. Як пояснила 
дівчина, вона втекла зі школи та 
намагається дістатися до одного 
з сіл Виноградівського району, де 
проживають її родичі.

Охоронці кордону 
передали втікачку директору її 
навчального закладу.

Леся ФЕДОРОВА
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АКТУАЛЬНО

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Олександре Анатолійовичу, сьогодні 
в країні – економічно скрутні часи. Жити 
і служити в таких умовах доводиться з 
оглядом на реальні скромні можливості ві-
домства та держави. Чи не розкіш за таких 
обставин порушувати питання культури?

— Не розкіш. Це втілення принципів 
організації та здійснення прикордонкон-
тролю, визначених профільним законом – 
законності, відкритості й поваги до люд-
ської гідності та рівності осіб незалежно 
від будь-яких притаманних їм ознак. По-
друге, для впровадження цих стандартів 
від держави не потрібно жодних додатко-
вих витрат. Отже, об’єктивних перешкод 
не існує.

– Тобто, від тих, хто служить у пунк-
тах пропуску, потрібно лише бажання бути 
«стандартним»?

– Насамперед необхідне усвідомлення 
того, чому належить дотримуватися вказаних 
норм, а вже потім їх вивчати і виконувати. 
Задля цього Адміністрацією видано відпо-
відний наказ і практичний посібник, де кон-
кретно зазначено: що є правильним, а що ні.

– Те, що викладено у посібнику, – це ін-
струкція чи порада?

– Це – керівництво до дії та вимога 
керівництва Служби до поведінки своїх 
підлеглих.

– А чи може військовослужбовець бути 
звільнений зі служби за, скажімо, «похму-
рий погляд», «різкий запах парфумів» чи 
«відсутність почуття міри та стилю»?

– Звісно, що ні. Це – лише привід для 
проведення із ним або нею додаткової 
роз’яснювальної роботи. Проте головне – 
не зовнішність, головне – поведінка.

– Нещодавно почув історію – інспектор 
звернувся до відомого артиста, котрий при-
летів літаком в Україну, за автографом, 
і той висловив різке невдоволення таким 
вчинком. Кажуть, інспектор мав великі 
проблеми зі своїм керівництвом…

– Я про таке не чув. Як на мене, це не 
привід жорстоко карати людину. Звернути-
ся до артиста за автографом – це, звичай-
но, дещо виходить за рамки стандартів, але 
якщо не йдеться про грубість та хамство, то 
не є великим порушенням. Утім, більшість 
подібних звернень до «зірок» закінчується з 
їхнього боку доволі люб’язно. Хтось іде на-
зустріч шанувальникам, хтось відмовляє, 
але галасу, як правило, не здіймають. У си-
туації, про яку йшлося, можливо, відбулося 
відхилення від норм службової етики.

– Візьмемо, наприклад, таку ситуацію: 
інспектор прикордонконтролю – неодруже-
ний хлопець оформляє симпатичну дівчину, 
і після завершення офіційної процедури хоче 
познайомитися для спілкування поза служ-
бою. Це припустимо?

– По-людськи така ситуація зрозуміла, 
але у норми відомчих стандартів це також 
не вкладається. Та головне – чим все за-
кінчиться. Якщо прикордонник встигне 
протягом хвилини провести оформлення 
і зацікавити дівчину в продовженні зна-
йомства, то це одна справа. Якщо ж він 
триматиме її на лінії контролю більше 
двох хвилин, чим створить чергу, буде від-
верто «чіплятися» та ще й у результаті до 
керівництва надійде скарга, то, думаю, тут 
все зрозуміло… 

Взагалі, якщо спілкування триває біль-
ше двох хвилин і при цьому немає допо-
віді про виявлене порушення, то це вже 
підстава для виникнення тривоги. Моя 
порада: не знаєш як вчинити – дій за стан-
дартами. Помилки не буде.

– У сфері обслуговування колись було по-
ширено гасло «Клієнт завжди правий». Хто 
завжди правий на кордоні? Прикордонник чи 
той, хто підлягає контролю?

– Підхід насправді простий – правий 
той, хто не порушив закон. До речі, норми 
відомчих стандартів народжувалися ще і 
через аналіз скарг на наш персонал. Адже 
із кожною скаргою ми намагаємося розі-
братися об’єктивно і, якщо це можливо, 
дійти того, як запобігти подібним кон-
фліктам у майбутньому. Частіше ж за все 
скаржаться, на жаль, саме на поведінку.

– Інформація, що містилася у скаргах, 
це – єдине джерело формування змісту 
стандартів?

– Ні, для того, щоб видати практич-
ний посібник, працював великий колек-
тив фахівців Адміністрації, Національної 
академії Служби. Брався до уваги досвід 
формування корпоративної етики для 
співробітників банків, інших великих 
бізнес-структур, а також установ у сфері 
обслуговування. Адже мета – побудова 
позитивного іміджу.

– Навіщо прикордонникам якийсь побу-
дований імідж, якщо люди в будь-якому разі 
контроль на кордоні не обминуть?

– Наша Служба існує на кошти плат-
ників податків, і ці люди мають відчувати 
– їхні інтереси надійно захищені. До того 
ж, будь-якою діяльністю, і охорона кор-
дону не є в цьому виключенням, значно 
легше займатися, коли є дієва підтримка 
громадськості.

– Якось чув таку думку: дільничні ін-
спектори часто працюють ледве не по пояс 
в снігу, зношують за рік об кордон не одну 
пару чобіт, а їхні колеги із прикордонкон-
тролю – сидять у теплі в білих сорочках, 
та ще із обов’язковою приємною усмішкою. 
Відомство одне, а служба така різна…

– Почнемо з того, що всю свою ро-
боту ми повинні виконувати з приємною 
усмішкою. А охочих помінятися місцями 
із тим, хто працює з дата-штампом, на-
справді, не черга. Той, хто розуміє, яке 

психоемоційне навантаження витримує 
інспектор у пункті пропуску, яка відпові-
дальність на ньому лежить і яким є рівень 
контролю за ним із боку різних структур, 
заздрити точно не стане.

– Тобто, служба і так складна, а тут 
ще й додаткова вимога начальства – стан-
дарти…

– Наша служба, як і мистецтво, вимагає 
жертв. Це як у артистів – людина може ду-
мати про що завгодно, але виходиш на сце-
ну – зроби так, щоб глядач повірив у твою 
гру. Інакше – це робота не для тебе. Та на 
відміну від артистів, які на певний час вжи-
ваються в образ, прикордонники мають 
бути назавжди переконані: вони є облич-
чям держави та відомства і роблять дуже 
потрібну суспільству роботу. Отже поведін-
ка кожного формує імідж цілої професії.

– Радянські прикордонники дивилися на 
іноземців як на потенційних шпигунів. Яка 
установка нині?

– Тепер ті, хто перетинає кордон, – 
наші партнери. Тож ми – не володарі кор-
дону, а лише слуги закону. І маємо нести 
свою службу так, щоб люди щиро відчува-
ли: прикордонники не створюють штуч-
них перешкод і готові допомогти у всьому, 
що тільки дозволяє закон. Тобто, якісне 
виконання контрольних функцій повинно 
проводитися так, щоб пересічний грома-
дянин не відчував з нашого боку жодних 
незручностей. Ми маємо берегти настрій і 
час партнерів.

– На кордоні служать живі люди, які 
витримують потужне психоемоційне на-
вантаження. Можете порадити, як краще 
за все його знімати?

– Насамперед, набагато легше служи-
ти, коли позитивну атмосферу в колективі 
створює командир. Зі свого досвіду засвід-
чу: чудово сприяє позбавленню від нако-
пиченого негативу спорт. У нагоді стане, в 
цілому, здоровий спосіб життя та високий 
рівень духовності. Якщо цього дотримува-
тися, тоді все, чого вимагає від нас служба, 
робитиметься без надмірних проблем.    n

Для впровадження відомчих стандартів культури в 
прикордонному відомстві розгорнуто потужну кампанію. 
Цьому присвячені накази, розпорядження і весь можливий 
спектр офіційних паперів. «Стандартної» поведінки 
формально й неформально вимагають від персоналу пунктів 
пропуску через державний кордон керівники усіх рівнів. Тож 
цілком зрозуміло: це не хвиля, яка з часом спаде. Про те, 
чому культурна площина є настільки принциповою, нашому 
кореспонденту пояснює начальник управління прикордонного 
контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби 
генерал-майор Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ.

Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ:

«Свою роботу ми повинні 
виконувати з приємною усмішкою»
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Не так уже й багато часу залишилося до того 
моменту, коли в Україні проходитимуть матчі 
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. 
Задля цього у країні провадиться неабияка 
підготовча робота. Проте останнім часом українську 
громадськість та ЗМІ стало непокоїти питання, як 
все-таки вітчизняні правоохоронці долатимуть 
мовні бар’єри в умовах напливу чисельної кількості 
футбольних фанатів, туристів…

У ПОЛОНІ СТИХІЇ

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Найважче ж цієї зими довело-
ся тим, хто опинився на Зміїно-
му. Адже відстань до найближ-
чого берега – 35 кілометрів. Тож 
допомоги за негоди чекати мар-
но. Так, власне, і сталося.

– Восьмого – дев’ятого 
лютого навколо острова розі-
грався потужний шторм, – по-
яснює тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника застави на 
Зміїному старший лейтенант Ігор 
ПОТАПСЬКИЙ, – швидкість ві-
тру місцями сягала 30 метрів за 
секунду, висота хвилі – 3-4 ме-
три. Мороз тут несильний, через 
незамерзаю че море, – лише п’ять 
градусів. Тож найбільше дошку-
ляв вітер, який зірвав два про-
льоти металочерепиці на маяку, 
та шмат вагонки площею близь-
ко семи квадратних метрів на 
приміщенні науково-дослідного 
інституту імені І. Мечникова. 

Найбільше постраждали гідро-
технічні споруди: шаленими 
хвилями зруйновано половину 
плит малого причалу, зрізано по-
ручні на нижній металевій дра-
бині великого причалу, а шматок 
хвилерізу вагою приблизно в 10 
тонн відколовся від основної 
конструкції та частково затопле-
ний у морі. На заставі руйнувань 
практично немає. Пошкоджено 
лише один ліхтар зовнішнього 
освітлення та кронштейн для 
кріплення телеантени.

На запитання, як перенесли 
прикордонники злу непогоду 
Ігор Станіславович пояснює:

– Якихось надмірних проб-
лем ми не відчули. Головне обме-
ження – без потреби не залиша-
ти приміщення. Адже поривом 
вітру людину може збити з ніг 
та скинути з обриву. Отже, ви-
ходили на вулицю лише групами 
з декількох чоловік, переважно 
для огляду будівель і оцінки руй-
нувань. Звичайно, рідні хвилю-

валися за тих, хто опинився на 
острові. Тим більше, мас-медіа 
повідомили про те, як потерпає 
Зміїний, а стабільного мобільно-
го зв’язку декілька днів не було.

Температура в приміщеннях 
не опускалася нижче 19 градусів. 
А створених для потреб заста-
ви запасів вистачить до початку 
літа. Єдиний наслідок негоди – 
чергова зміна, яка мала пробути 
на острові місяць, вже перебуває 
на службі на декілька днів понад 
цей строк. Але і це не страшно. 
Здоров’я у зміни в порядку. На 
заставі є лікар, а для профілакти-
ки застуди додатково вживаємо 
гарячий чай і часник. Ми розу-
міємо – погода має свій план. І 
нам за звичкою доведеться жити 
і служити за ним. 

Біля острова Коса Тузла море 
у морозну пору не схильне до 
шаленства хвиль. Воно навпаки 
замерзло. Проте вітри тут ті ж 
самі – з поривами до 30 метрів 
на секунду, але вже із снігом та 

морозом до мінус 18 градусів за 
Цельсієм.

– Місцеві мешканці на період 
негоди практично повністю пе-
реселилися в свої теплі квартири 
в Керчі, – розповідає начальник 
застави «Тузла» старший лейте-
нант Микола ОВЧАР. – Тож при-
кордонники лишилися на ост-
рові майже самі. Та попри вітри, 
мороз і снігові замети, несення 
служби ми не припиняли, тільки 
дещо змінили спосіб застосуван-
ня своїх сил.

Приміщення застави побу-
довано на совість. Тому зимова 
стихія ніякої шкоди не завдала. 

Температура завдяки постійно 
працюючим дизель-генераторам 
у жилих приміщеннях тримаєть-
ся на рівні плюс 20-22 градуси. 

Через укриття кригою Кер-
ченської протоки черговій зміні 
довелося затриматися додатково 
на тиждень. Та це для наших лю-
дей не проблема. Ті, хто служить 
на острові, добре розуміли на що 
вони йшли! – підсумовує Мико-
ла ОВЧАР.

Тож люди й будівлі, відрізані 
від світу негодою, іспит зимою 
без втрати якості служби витри-
мали. Гірше лишилося позаду. 
Попереду – теплі часи.         n

Острови у безжальному морі
Міцні та тривалі лютневі морози стали справжнім випробуванням для нашої 

не дуже збалуваної зимовим теплом країни. На тлі незвично низьких температур 
постало питання захисту тих, кому бракує тепла, і українці щиро намагалися 
допомогти один одному. Однак у найбільшу залежність від примх погоди 
потрапили острови Зміїний і Коса Тузла.

ГОТУЄМОСЯ ДО ЄВРО-2012

Максим СІБУРОВ

Зацікавило це і «Прикордон-
ник України». Як виявилося, дане 
питання перебуває під особли-
вим контролем керівництва при-
кордонного відомства. Одним із 
свідчень цього стала нещодавня 
перевірка відділів прикордонної 
служби Західного регіонального 
управління. 

Загалом заняття з англійської 
мови у підрозділах організовані 
відповідно до Програми курсу ін-
тенсивного вивчення англійської 
мови персоналом ДПСУ в період 
підготовки до фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу 2012 

року. Керівники занять – прикор-
донники, котрі мають філологіч-
ну освіту, а також пройшли курси 
підготовки мультиплікаторів з 
англійської мови, що проводили-
ся на базі Національної академії 
ДПСУ. За словами доцента ка-
федри перекладу НАДПСУ, кан-
дидата педагогічних наук Наталії 
БЕРЕСТЕЦЬКОЇ, зміст навчаль-
ного матеріалу спрямований на 
забезпечення персоналу відділів 
прикордонної служби необхідни-
ми знаннями розмовної лексики 
та професійної термінології, осно-
вами фонетики й граматики для 
спілкування з іноземцями під час 
перевірки документів тощо. Крім 
того, слухачі опановують навички 

ведення бесіди в межах професій-
ної діяльності, вчаться сприймати 
англійську на слух, а також реа-
гувати на мову співрозмовника. 
Основна форма навчання – прак-
тичні заняття. Тривалість підго-
товки становить 30 робочих днів, 
а програма курсу інтенсивного ви-
вчення англійської мови розрахо-
вана на 150 годин. 

Слід зазначити, що більшість 
мультиплікаторів з відповідаль-
ністю поставилися до цього за-
вдання та творчо підходять до 
проведення занять. Так, значних 
успіхів у викладацькій діяльності 
досягла старший лейтенант Те-
тяна КРАВЧЕНКО з Чопського 
прикордонного загону. Вона на 
занятті дає інструкції виключно 
іноземною мовою, а українську 
використовує лише для перекла-
ду тематичної лексики. У свою 
чергу майор Леся БОГДАНОВА 
та лейтенант Олена ЛІПІНСЬКА 
з ВПС «Рава-Руська» застосову-
ють інтерактивні методи, вико-
ристовуючи технічні засоби на-
вчання та роздатковий матеріал. 

Загалом переважна більшість 
персоналу ВПС Західного РУ має 
достатній рівень знань іноземної 
мови. Найбільших успіхів в цьо-
му досягли персонал Чопського 
та Львівського прикордонних за-
гонів. Проте є й ті, котрим слід 
підтягнути свою англійську. Та-
ким прикордонникам Наталія 
БЕРЕСТЕЦЬКА радить більше 
уваги приділяти відпрацюванню 
лексики професійного спряму-
вання, а на заняттях більше ви-
користовувати комунікативні 
вправи для активізації вживан-
ня прикордонної термінології в 
мовленні.              n

Do you speak English?
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ФОТОФАКТ

Юна поросль
У Навчально-тренувальному центрі 

Морської охорони відбувся черговий випуск 45 
військовослужбовців. Водночас на вірність народові 
України присягнули 15 майбутніх охоронців рубежу.

Юлія ФІГУРА

Нині Навчально-тренуваль-
ний центр є провідним закла-
дом, де готують молодших спе-
ціалістів для Морської охорони 
Державної прикордонної служ-
би України за спеціальностями: 
матрос ІІ класу, моторист (ма-
шиніст) ІІ класу судноводій ма-
лотоннажного судна, навчання 
на яких забезпечує випускників 
дипломами державного зраз-
ка. Існують також напрями на-
вчання, після закінчення яких 
військовослужбовці отримують 

відомчий сертифікат Держпри-
кордонслужби. 

Згадані 45 випускників 
Навчально-тренувального центру 
виконуватимуть обов’язки мо-
лодших інспекторів прикордонної 
служби в Ізмаїльському, Білгород-
Дністровському, Котовському та 
Одеському прикордонних загонах.

Ті 15 молодих правоохорон-
ців, які склали Військову прися-
гу на вірність народові України, 
перед цією визначною подією 
пройшли нелегкий підготовчий 
курс, під час якого засвоїли бага-
то військових навичок, зміцніли 
фізично та морально.         n
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ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Олександр ДУДКО

Святкові заходи розпочалися з 
покладання квітів до встановленого 
при в'їзді в частину Пам'ятного зна-
ку всім поколінням військовослуж-
бовців 105-го прикордонного полку, 
правонаступником якого є загін. Як 
і годиться, на ювілей завітали по-
важні гості. Серед них – колишній 
начальник штабу 105-го полку, а 
нині заступник директора Департа-
менту охорони державного кордону 
– начальник управління планування 
оборонної, мобілізаційної роботи та 
організації антитерористичних захо-
дів АДПСУ генерал-майор Микола 
ГУРСЬКИЙ, колишні начальники 
загону: полковник у відставці Воло-
димир КОСТЮК, полковник запасу 
Володимир РУДНИЦЬКИЙ, пол-
ковники Юрій САМБОР та Володи-
мир ЄГОРОВ.

Після загального фотографуван-
ня всі гості зайшли до будівлі управ-
ління загону, де відбулося урочисте 
відкриття портретної галереї коман-
дирів 105-го полку та начальників 
прикордонного загону. Її створено за 
ініціативи та на кошти групи людей, 
які служили у цій частині, об'єднаних 
у спеціальний оргкомітет, до складу 
якого увійшли прикордонники не 
лише з України, а й із інших країн 
СНД.

Того ж дня в Чернігівському об-
ласному академічному українсько-
му музично-драматичному театрі  
ім. Тараса Шевченка відбулися уро-
чистості з нагоди 70-ої річниці з дня 
створення Чернігівського прикор-
донного загону.

Привітати прикордонників із 
святом прийшли народний депутат 
України Михайло ЧЕЧЕТОВ, на-
чальник Північного регіонального 
управління Державної прикордон-
ної служби України генерал-майор 
Ігор ТОКОВИЙ, заступник голови 
Чернігівської облдержадміністрації 
Віктор ТКАНКО, заступник голови 
Чернігівської обласної ради Вален-
тин МЕЛЬНИЧУК, Чернігівський 
міський голова Олександр СОКО-
ЛОВ, представники духовенства та 
керівники правоохоронних органів 
області.

Вітаючи ветеранів і особовий 
склад 105-го прикордонного заго-
ну, Віктор ТКАНКО відмітив, що 
вартові державних рубежів завжди 
були у великій повазі й шані укра-
їнського народу. Державна при-
кордонна служба стала важливою 
ланкою в системі зміцнення на-
ціональної безпеки, захисту полі-
тичних, економічних і військових 
інтересів України. Він також зазна-
чив, що робота прикордонників є 
особливо значущою для жителів 
області. Вона гарантує добробут 
і спокій чернігівців, сприяє роз-
витку добросусідських відносин 

з регіонами Російської Федерації 
та Республіки Білорусь. “Це по-
требує від особового складу Чер-
нігівського прикордонного загону 
впровадження нових підходів до 
вирішення питань безпеки держав-
ного кордону, досягнення якісно 
нового рівня служби, що відповідає 
кращим європейським стандартам і 
зміцнює міжнародний імідж Укра-
їни”, – підкреслив заступник голо-
ви облдержадміністрації.

За сумлінне виконання службо-
вих обов’язків, високий професіона-
лізм та з нагоди ювілею прикордон-
ного загону ряд військовослужбовців 
і ветеранів нагородили відомчими 
нагородами та відзнаками. Крім 
того, було вручено відзнаки органів 
державної влади та місцевого само-
врядування, а також духовні заохо-
чення.

Завершилося святкування пре-
красним концертом улюбленців всіх 
прикордонників України – артистів 
Академічного ансамблю пісні та тан-
цю Державної прикордонної служби 
України під керівництвом полков-
ника Василя НЕГРАЯ, яких довго 
не відпускали зі сцени бурхливими 
оплесками вдячні глядачі.

Сьогодні Чернігівський (105-й Ризький орденів 
Червоного Прапора та Червоної Зірки) прикордонний 
загін Північного регіонального управління охороняє 
ділянку державного кордону з Російською Федерацією 
протяжністю 183 кілометри та з Республікою Білорусь 
протяжністю 225,1 кілометра. При цьому майже 240 
кілометрів кордону у секторі відповідальності загону 
проходить по річках. 

До складу цього органу охорони кордону входить 8 
відділів прикордонної служби: «Грем’яч», «Семенівка», 
«Гірськ», «Деревини», «Добрянка», «Задеріївка», 
«Дніпровське», «Вороб’ївка», а також мобільна 
прикордонна застава. 

Прикордонний контроль і пропуск через державний 
кордон осіб, транспортних засобів і вантажів, 
відповідно до чинного законодавства та міжнародних 
угод, здійснюється у 14 пунктах пропуску, серед них 9 
міжнародних, 1 міждержавний та 4 місцеві.

Протягом 1993 – 2011 років на ділянці Чернігівського 
прикордонного загону державний кордон перетнуло: 

68,5 мільйона громадян;
10,7 мільйона транспортних засобів.
Затримано:
 16,3 тисячі порушників державного кордону (в тому 

числі 3 805 незаконних мігрантів); 
на 93 мільйони гривень контрабандних товарів;
 1 130 одиниць зброї;
1 255 кг наркотичних речовин.
До адміністративної відповідальності притягнуто 28 

тисяч громадян. 

З 1993 року при управлінні Чернігівського загону 
функціонує первинна організація ветеранів загону. На 
цей час вона нараховує 77 членів, серед яких 6 ветеранів 
Великої Вітчизняної війни, 10 учасників бойових дій, 12 
ветеранів прикордонних військ та 49 пенсіонерів. Крім 
того, до її лав вступили 10 вдів прикордонників. Очолює 
організацію почесний прикордонник та колишній на-
чальник Чернігівського загону полковник у відставці Во-
лодимир КОСТЮК. 

З 2009 року постійно відбуваються зустрічі тих, хто 
служив тут строкову. Взимку 2009-го військовослужбовці 
105-го полку, які звільнилися за 20 років до того, виріши-
ли зустрітися та відвідати управління загону. Організа-
ційний тягар узяв на себе Віталій СИДЛЕЦЬКИЙ, який 
очолив оргкомітет, віднайшов сотні співслужбовців на 
теренах колишнього СРСР. З їх допомогою в різних регіо-
нах утворилися ініціативні групи. 

Приїхати на зустріч забажало більше людей, ніж мож-
на було запросити на один раз. Довелося проводити ко-
піткий відбір. Тому 2009 року в Чернігів приїхало більше 
130 запрошених.

Керівництво загону не лише схвалило проведення за-
ходу, але й всіляко його підтримувало. До участі в ньому 
запрошувалося керівництво облдержадміністрації, вій-
ськових частин, дислокованих у місті, а урочистості про-
ходили в центрі Чернігова. 

За першою зустріччю за рік відбулася й друга. За іні-
ціативи та на кошти цих небайдужих людей на території 
загону 2010 року встановлено пам'ятний знак прикордон-
никам 105-го всіх поколінь. 

На урочистих заходах за ці роки побували колишні 
начальники полку-загону – генерал-лейтенант запа-
су Віктор ЧУБІН, полковник у відставці Володимир 
КОСТЮК, полковник запасу Володимир РУДНИЦЬ-
КИЙ, полковник Юрій САМБОР, колишній началь-
ник штабу полку генерал-майор Микола ГУРСЬКИЙ, 
колишні начальники політвідділу полку генерал-
лейтенант запасу Валерій КУНАВІН та полковник 
у відставці Геннадій ЖЕСТКОВ. Не оминає своєю 
увагою заходи, що проводяться, й народний депутат 
України Михайло ЧЕЧЕТОВ, який не забув свою при-
кордонну молодість і завжди відгукується на запро-
шення охоронців рубежу.

Гаряча зустріч у морозний час
Незважаючи на 

морозну погоду, з самого 
ранку 17 лютого на 
території Чернігівського 
прикордонного загону 
було помітно пожвавлення 
та піднесений настрій 
військовослужбовців. 
Цього дня загін урочисто 
відзначав свій 70-річний 
ювілей. 

Колишніх не буває
Прикордонником не можна стати на день, місяць, рік. Статус охоронця рубежів 

держави залишиться пожиттєво – впевнені ті, хто служив у Чернігівському загоні 
(105-му полку). Це стосується як офіцерів-прапорщиків, так і колишніх строковиків. 
Приїжджаючи в гості у рідну частину, перші ностальгують за яскравими роками своєї 
кар’єри, другі – шукають зустрічі з юністю.
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ДЕНЬ ЧАСТИНИ

НА «ДОРОЗІ ЖИТТЯ»

Починалося усе неподалік від блокад-
ного Ленінграда. Сотні тисяч мешканців 
міста на Неві гинули від голоду, обстрілів 
артилерії та авіації. Для допомоги їм зале-
денілим Ладозьким озером пролягла «До-
рога життя». 

Між Ладозьким озером та річкою 
Волхов навалу гітлерівців стримувала 
54-а армія. Для охорони її тилу направи-
ли оперативну групу на чолі з майором 
Василем Алексєєвим. У розпорядження 
групи прибули дві позаштатні роти окре-
мого батальйону військ НКВС, вої ни 
20-ої та 21-ої прикордонних застав 8-го 
прикордонного загону, бійці стрілець-
кого взводу. Сформований на їх основі 
полк, згідно з наказом по Прикордонних 
військах від 15 лютого 1942 року, отри-
мав назву 105-го прикордонного полку 
військ НКВС з охорони тилу Ленінград-
ського фронту. 

У книзі «Від першого дня до остан-
нього» наведено спогади командира 
полку Василя Алєксєєва про ті часи: 
«Головним завданням стала боротьба 
з дезертирами та диверсантами в тилу 
54-ої армії Ленінградського фронту. До-
водилося виконувати й інші завдання, 
зокрема, один з батальйонів полку дея-
кий час охороняв автомобільну трасу на 
«Дорозі життя», берегову лінію Ладозь-
кого озера…». Лише за 20 днів квітня 
1942-го замерзлим Ладозьким озером 
пройшло 50 402 автомобілі та майже 
170 тисяч евакуйованих. Не дивно, що 
агентура Абвера (німецької військової 
розвідки і контррозвідки) неодноразово 
намагалася знищити «Дорогу життя». З 
лютого 42-го по грудень 43-го прикор-
донники 105-го полку знешкодили 120 
шпигунів і диверсантів.

З липня 1942 року полк забезпечує 
охорону тилу Волховського фронту, веде 
боротьбу з диверсантами та гітлерівською 
агентурою, яка залишилася на визволених 
Червоною Армією територіях. На передо-
вій змушують гітлерівців цілими днями 
ховатися в укріпленнях снайпери полку, 
серед яких і Микола Аксаков, котрий зни-
щив понад сотню ворогів. 

25 квітня 1943 року 105-му полку від 
імені Президії Верховної Ради СРСР вру-
чено Бойовий Червоний прапор.

ЧЕРЕЗ ЛАТВІЮ Й БІЛОРУСІЮ

З травня 44-го полк передано Управ-
лінню військ НКВС з охорони тилу 
3-го Прибалтійського фронту. 13 жов-
тня 105-ий взяв участь у визволенні від 
нацистів столиці Латвії. Його бійці од-
ними з перших увірвалися в місто. При-
кордонники захопили документацію 
«Абверштелле-Остланд» - місцевої роз-
відшколи, запобігли знищенню гітле-
рівцями історичних пам’яток. Наказом 
Верховного Головнокомандувача від 31 
жовтня полку присвоєно почесну назву 
– «Ризький». 

7 листопада частина передислокова-
на у Білорусію й підпорядкована 10-ій 
стрілецькій дивізії Внутрішніх військ 
НКВС. У результаті активних розвіду-
вальних і військових дій підрозділам 
полку вдалося розкрити всю структуру, 
організацію та розташування бандфор-
мувань, що тероризували місцеве насе-
лення, і знищити найактивніші з них. За 
період з листопада 1944 по березень 1945 
року прикордонники 105-го затримали 
майже 3 тисячі злочинців, знешкодили 
близько 5 тисяч мін.

Із 23 березня 1945 року полк розпочав 
виконання нового завдання по охороні 
тилу 1-го Білоруського фронту. А 24 квіт-
ня, перебуваючи в бойових порядках 5-ої 
Ударної армії 1-го Білоруського фронту, 
після 140 кілометрового маршу вийшов на 
східну околицю Берліна. 

ШТУРМ ЛІГВИЩА ТА РУЧКА МИРУ

Участь у штурмі рейхстагу 105-ий 
полк брав у складі бойових порядків  
150-ої стрілецької дивізії 79-го стрілець-
кого корпусу 3-ої Ударної армії. У наказі 
комдива Василя Шатилова прикордонни-
кам приписувалося особливу увагу звер-
тати на захоплення будівель військових і 
державних керівників Третього Рейху та 
важливої документації. Як результат, вої-
ни 105-го знищили близько двохсот воро-
гів та більше ста двадцяти взяли в полон, 
у тому числі: віце-адмірала німецького 
флоту, редактора нацистської газети «Бер-
лінер Беобахтер», начальника берлінської 
поліції, особистого радника Гітлера, осо-
бисту стенографістку Гебельса, офіцера 
особистої охорони Ріббентропа, бургомі-
стра Франкфурта-на-Одері. 

Пробиваючись на верхні поверхи бу-
дівлі рейхстагу рядовий Нікулін увірвав-
ся в кімнату з гранатою та взяв у полон 
п’ятеро німців на чолі з офіцером. Ря-
довий Без вступив у бій з шістьма воро-
гами, трьох змушений був розстріляти з 
автомата, решта – здалися в полон. Бій-

ці застави офіцера Кузьміна ввійшли в 
кабінет Гітлера в його бомбосховищі. В 
потаємних кутках кімнат вони захопили 
чотирьох диверсантів з радіопередатчи-
ками. 

Висока місія охорони Карлсхорсту, 
що у передмісті Берліна, а точніше – бу-
дівлі колишнього військово-інженерного 
училища, де проходила церемонія під-
писання Акта про безумовну капітуляцію 
Німеччини, також покладалася на 105-ий 
полк. Деякі джерела розповідають, що 
фельдмаршал Кейтель, який підписував 
документ, відмовився користуватися чор-
нильницею і йому запропонували авто-
ручку сержанта Бергіна, який ніс службу 
в залі. Таким чином гітлерівська Німеч-
чина розписалася про свою поразку руч-
кою прикордонника 105-го полку. 

Честь охороняти Потсдамську конфе-
ренцію також випала прикордонникам 
цієї ж частини. 

За зразкове виконання завдань 
командування в боях з німецько-
фашистськими загарбниками під час 
захоплення міста Берлін 11 червня 1945 
року полк нагороджено орденом Черво-
ного Прапора.  

МІЖ ДВОМА НІМЕЧЧИНАМИ

Навіть після капітуляції гітлерівської 
Німеччини багато поплічників поваленого 
режиму не могли змиритися з поразкою. 
На території Східної Німеччини діяли під-
пільні організації, вороже налаштовані до 
нової влади. Фіксувалися численні випад-
ки бандитизму. Участь у боротьбі з цим 
злом брали і прикордонники 105-го полку, 
які продовжували нести службу на теренах 
НДР. 

З 1945 по 1991 рік полк і його підрозді-
ли несли службу на території НДР – у Бер-
ліні та його передмістях: Бісдорфі, Вайсен-
зеє, Карлсхорсті, Руммельсбурзі, містах  
Потсдам, Лейпциг, Росток, Шверин,  
Зігмар та Ерфурт. У ті роки честь служити 
у 105-му випадала не кожному бажаю чому, 
а лише кращим з кращих.

НА ВАРТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ…

1991 року, у зв’язку з об’єднанням НДР 
та ФРН у єдину державу, полк передисло-
ковано до міста Дрогобич, що на Львівщи-
ні. Він розмістився на базі сержантської 
школи Західного прикордонного округу 
та отримав під охорону відрізок держрубе-
жу між ділянками Львівського та Мукачів-
ського прикордонних загонів.

У жовтні 1992 року виходить Роз-
порядження Президента України «Про 
прикордонно-митний контроль на дер-
жавному кордонi України з Республiкою 
Бiлорусь та Росiйською Федерацiєю», 
вздовж пiвнiчно-схiдних ділянок держ-
рубежу формуються органи та підрозділи 
Прикордонних військ України. У березні 
1993 року 105-ий полк передислокував-
ся до міста Чернiгова та взяв під охорону 
ділянку кордону в межах Чернігівської та 
Київської областей.

16 лютого 2002 року з нагоди 60-річчя 
від дня утворення 105-му Ризькому орде-
нів Червоного Прапора та Червоної Зірки 
прикордонному загону на виконання Ука-
зу Президента України вручено Бойовий 
прапор.             n

Героїчний шлях 105-го
Вони допомагали евакуюватися з блокади ленінградцям, визволяли Ригу, штурмували 

рейхстаг, жили в кабінеті Гебельса та охороняли захоплену канцелярію Гітлера. Вважається, 
що ручкою прикордонника 105-го полку поставлено крапку у Великій Вітчизняній війні. Загалом 
полк якимось чином опинявся у вирі подій, прописаних великими літерами не лише в літописах 
України, Росії, Білорусії, Латвії, Німеччини, а й загалом у світовій історії. 

Радянський прикордонник перевіряє документи 
у полоненого німця. Берлін, весна 1945-го.

Охорона Карлсхорсту під час підписання 
Акту про безумовну капітуляцію Німеччини.
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Богдан ГОРБА

Сучасний літальній апарат ззовні схо-
жий на грізного й водночас елегантного 
сталевого птаха. Однак, по суті, це дуже 
складний механізм, який складається із 
кількох сотень тисяч різноманітних дета-
лей, які утворюють кілька десятків тисяч 
вузлів і агрегатів. Всі вони в цілому мають 
працювати злагодженіше за швейцарський 
годинник, адже відмова навіть найменшої 
деталі може завадити виконанню польот-
ного завдання і навіть призвести до ката-
строфи. Забезпеченням чіткої та надійної 
роботи цього механізму займаються фахів-
ці інженерно-авіаційної служби (ІАС).

З усіх спеціальностей, що існують в 
авіації, напевно, саме на їхні плечі покла-
дено найважчу фізично і дуже відповідаль-
ну працю. Серед них – авіаційні інженери, 
техніки, механіки, одним словом – «техна-
рі» – як вони себе називають. 

Це своєрідна держава в авіаційній ца-
рині, столиця якої – ангари неподалік від 
льотного поля, де розташовуються різно-
манітні групи з ремонту та обслуговування 
літаків і вертольотів.

Створення інженерно-авіаційної служ-
би як окремої структури в авіації пов’язано, 
звичайно ж, із прогресом та ускладненням 
техніки. Фактично свою історію ІАС роз-
починає одночасно з появою першого лі-
тального апарата.

На зорі розвитку авіації, коли аеропла-
ни були дуже примітивними (за нинішні-
ми мірками), з їх обслуговуванням могла 
впоратися і одна людина. Перші льотчики 
крім, так би мовити, своїх основних функ-
цій, встигали також обслуговувати свої 
машини, що складалися з планера і не-
складного двигуна. Але потім літальні апа-
рати почали «обростати» різноманітними 
технічними системами. Тоді й з’явилися 
механіки літаків і фахівці з обслуговування 
бортового устаткування.

У військовій сфері авіація почала масо-
во застосовуватися під час Першої світо-
вої війни, коли вона отримала вагоме зна-
чення у визначенні переможця на театрах 
бойових дій. Тоді ж виникла потреба ко-
ординації технічної експлуатації літальних 
апаратів. Це стало причиною створення 
Управління польового генерал-інспектора 
Військово-Повітряного флоту (аналог су-
часного Головного інженера авіації), сфор-
мованого в Російській імперії відповідно до 
наказу начальника штабу Верховного Го-
ловнокомандування від 7 грудня 1916 року.

Проте інженерна думка не стоїть на 
місці. За якісь тридцять років на літаках 
з’явилися радіостанції, електричні систе-
ми і навіть найпростіша електроніка. Одна 
людина вже не могла охопити всі системи. 
З’явилися фахівці, які знали приладове об-
ладнання, радіоустаткування, електрику 
й електроніку. У подальшому інженерно-
авіаційне забезпечення з кожним роком 
удосконалювалося, а штат технічного скла-
ду лише збільшувався.

Однак, як показав досвід бойових дій 
початкового періоду Великої Вітчизняної 
війни, система технічного забезпечення 
авіації потребувала реформування для за-
безпечення вирішення нових завдань, і 
передусім, – відновлення пошкоджених 
літаків і забезпечення максимальної кіль-
кості вильотів. Таким чином 25 лютого 1942 
року наказом Народного комісара оборони 
СРСР експлуатаційно-технічна служба пе-
ретворена в інженерно-авіаційну службу. 
Ця назва і основні принципи роботи ІАС 
зберег лися до сьогодні, а сама дата стала по-
чатком літопису авіаційних „технарів”.

До кінця війни ІАС вела напружену ро-
боту в неймовірно важких умовах, вносячи 
вагомий вклад у загальну справу перемоги 
над ворогом. Літаки рідко поверталися з 
бойового польоту справними. Доводило-
ся усувати несправності та бойові пошко-
дження, працюючи вдень і вночі. Особливі 
труднощі виникали при експлуатації літа-
ків у зимовий час. Відсутність засобів піді-

гріву змушувала проводити періодичний 
запуск і прогрівання двигунів. По 18-20 го-
дин на добу техніки і механіки перебували 
на аеродромах, працюючи на літаках, часто 
під обстрілом противника. Траплялося й 
так, що „технарі” цілодобово не відходили 
від літаків, трудилися навіть у лютий мо-
роз. Одні не мали можливості відлучитися 
від літака і погрітися в землянці, інші боя-
лися зайти туди, тому що тепло грубки роз-
морювало й люди засипали стоячи. А треба 
було працювати. Льотчики з болем диви-
лися на виснажених „технарів” і водночас 
були вдячні їм за повну справність бойових 
машин.

Девіз інженерно-технічного складу ча-
сів Великої Вітчизняної війни «Не йди з 
аеродрому до тих пір, поки літаки не будуть 
приведені в справний стан» став законом 
для всіх наступних поколінь авіаторів.

Підсумком роботи ІАС за період війни 
є відновлення 1 млн. 700 тис. літаків, забез-
печення 3 млн. 124 тис. бойових вильотів з 
нальотом 5 млн. 640 тис. годин, підготовка 
й підвіска на літаки 30 млн. 450 тис. бомб 
вагою понад 660 тис. тонн. Також слід за-
значити, що технічний склад штурмової 
та бомбардувальної авіації за необхідності 
брав участь у бойових вильотах в якості по-
вітряних стрільців.

Звитяга інженерно-технічного складу 
у війні була високо оцінена. Орденами і 
медалями нагороджено 49 946 осіб, у тому 
числі 360 – орденом Леніна, 1242 – орде-
ном Червоного Прапора, 21 336 – орденом 
Червоної Зірки.

У повоєнний час специфіку в роботу 
ІАС внесла необхідність масового освоєння 
нових зразків авіаційної техніки. Завдяки 
ентузіазму і самовідданості, бойовій спів-

дружності льотного складу та інженерно-
авіаційної служби мирне населення завжди 
перебувало під надійним прикриттям по-
тужного повітряного щита.

Фахівці ІАС прикордонної авіації здій-
снювали технічну експлуатацію авіаційної 
техніки на усій протяжності державного 
кордону СРСР – від суворих умов крайньої 
півночі до гарячих пісків Середньої Азії. 
Від початку створення прикордонної авіа-
ції у липні 1932 року до цього часу фахів-
цями ІАС освоєно експлуатацію понад 30 
типів літальних апаратів. 

Особливою віхою в історії прикордон-
ної авіації стала війна в Афганістані. Най-
більше навантаження в екіпажах бойових 
і транспортних вертольотів припадало на 
бортових техніків. Крім звичайної підго-
товки вертольота до польоту та заправлен-
ня пальним, вони особисто брали участь у 
спорядженні боєкомплектів, у завантажен-
ні та розвантаженні вантажів тощо. Під час 
польотів вони, крім виконання штатної ро-
боти, вели вогонь з бортового кулемета, ке-
рували стрільбою десантників, які були на 
борту, та їхньою висадкою у бойових умо-
вах. За період війни було втрачено 12 при-
кордонних вертольотів, із 49 осіб льотного 
складу екіпажів, які загинули, – 24 борто-
вих техніків та механіків.

Нині інженерно-авіаційна служба 
Держприкордонслужби України є одним 
із основних підрозділів, який постійно 
забезпечує справність авіаційної техніки, 
здійснює контроль за її станом, експлуата-
цією, обслуговуванням та готує до польо-
тів. Уся діяльність інженерно-авіаційної 
служби направлена на забезпечення ви-
сокого рівня безпеки польотів – це основа 
успішного виконання будь-якого польот-
ного завдання. Тому робочий день в авіа-
ції Служби персонал ІАС починає першим 
– прокидається ні світ ні зоря, аби вчасно 
підготувати авіаційну техніку до виконан-
ня польотних завдань, а ввечері поверта-
ється з аеродрому останнім, після перевір-
ки та приведення до стану готовності усіх 
літаків і вертольотів, що повернулися до 
своїх місць базування.

У даний час на ІАС покладено низ-
ку функцій, які раніше не були їй при-
таманними. Наприклад, сьогодні „техна-
рі” беруть участь в організації закупівель 
авіаційно-технічного майна і відповідають 
за своєчасне проведення цих заходів. Це 
досить трудомісткі заходи і потребують 
значного обсягу знань.

Вже протягом року фахівці ІАС успішно 
здійснюють технічну експлуатацію нової 
авіаційної техніки – літаків DA 42 M-NG. 
Багато фахівців удосконалюють знання 
„авіаційної” англійської мови, необхідної, 
для глибокого освоєння зарубіжної авіа-
ційної техніки та технічної документації.

Проте передусім інженерно-авіаційна 
служба – це люди, безмежно віддані авіа-
ції, котрі вибрали своєю долею важку ро-
боту, пов’язану з підготовкою літаків і вер-
тольотів до польотів. Серед них людей, які 
випадково обрали свій фах, просто немає 
– це їхнє покликання.

Напередодні свята хочеться вислови-
ти слова вдячності ветеранам керівного 
складу ІАС прикордонної авіації Украї-
ни, які передавали та передають свій до-
свід, знання новим поколінням фахівців 
інженерно-авіаційної служби. Це полков-
ники запасу Шульга М.Є., Шумовецький 
О.М., Кірсанов Ю.А., Рудич І.А., Бантюков 
М.С., Яровий П.П., Дзюбенко В.М., Осад-
чий В.Д., Попов С.О., підполковники запа-
су Загоруйко Д.М., Кравченко В.А., Шупер 
О.І., Гвоздяниця І.Г., Юрмін В.І., майори 
запасу Ерашов М.М., Дементьєв С.Г., Жук 
В.В., Білозьоров С.Л., Чеботарьов С.А. та 
Музиченко А.О. 

Характерний звук роботи двигунів лі-
таків, несучих гвинтів вертольотів, які 
завдяки нелегкій праці «технарів» знову 
піднялися в небо, є найкращим для них 
подарунком до свята – Дня інженерно-
авіаційної служби.            n

«Терапевти»
крилатих 
машин

Про романтику служби підкорювачів „п’ятого океану” – пілотів –  
знає кожен. Ще б пак, адже подвиги відважних льотчиків оспівані 
у сотнях книг, кінострічок, пісень і віршів. Проте діяльність 
фахівців інженерно-авіаційної служби постійно залишається поза 
увагою широкого загалу. А дарма. Будь-який авіатор вам скаже, 
що „технарі” виконують найважчу і найвідповідальнішу роботу, 
адже саме від них залежить, чи підніметься „борт” у повітря, і 
найголовніше – чи успішно повернеться на землю. 25 лютого 
виповнюється 70 років із дня створення інженерно-авіаційної служби. 

ПРОФЕСІЙНА ДАТА
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Оксана ІВАНЕЦЬ

Юрій Валентинович ШОВ-
КОВСЬКИЙ почав свій афган-
ський шлях з Міжнародного 
нав чального центру спеціальної 
навчальної бази Вищої школи 
КДБ. Навчання тривало два роки. 
Оперативна підготовка, дипло-
матична діяльність, країнознав-
ство, східознавство, поглиблене 
вивчення фарсі (персидська мова 
– одна з двох основних мов у Аф-
ганістані). За два роки офіцери 
пройшли п’ятирічну програму 
інституту іноземних мов, хоча 
фарсі – мова складна, із осо-
бливою системою часу, вимовою 
та писемністю. По закінченні 
навчання проходив службу рад-
ником начальника політвідділу 
2 афганської бригади у м. Хост. 
Тут і довелося вивчити норо-
ви цієї нації. Афганці – пуш ту і 
дарі – народ досить войовничий. 
Доки немає зовнішнього ворога, 
вони воюють між собою, та коли 
з’являється ворог ззовні, клани 
об’єднуються, і війна починаєть-
ся з ним. Хоча стосунки з міс-
цевим населенням склалися не-
погані, з цією нацією треба бути 
дуже пильним, адже не знаєш, що 
можна чекати від них. «Ти можеш 
поважати і любити афганця, але 
довіряти йому не можна», – каже 
Юрій Валентинович. 

Після закінчення цього від-
рядження 1984 року Юрій Вален-
тинович отримав призначення 
на посаду старшого інструктора 
політвідділу зі спеціальної про-
паганди Середньоазіатського 
прикордонного округу. Посади  
спеціальних пропагандистів були  
введені в штати політвідділів 
прикордонних загонів після 
радянсько-китайського інциден-
ту 1969 року на о. Даманський. 
Позитивний досвід їх роботи 
став у нагоді під час надання ін-
тернаціональної допомоги в Аф-
ганістані. Тут, у складних умовах 
охорони радянсько-афганського 

кордону, перед командуван-
ням прикордонних загонів 
стояли відповідальні завдання 
щодо підтримання постійної 
готовності до протидії прово-
каціям. Згодом був створений 
окремий загін спеціальної про-
паганди Середньоазіатського  
прикордонного округу КДБ 
СРСР. Це був єдиний унікаль-
ний за специфікою своєї роботи 

підрозділ у Прикордонних вій-
ськах. Дислокувався він спочатку 
в Ашхабаді, потім у Душанбе. До 
штату входив 21 військовослуж-
бовець. Майже всі офіцери во-
лоділи місцевими мовами. Пра-
порщики та військовослужбовці 
строкової служби перебували 
на посадах друкарів, зв’язківців 
і техніків-автомобілістів. Була 
й потужна техніка: стаціонарні 
радіомовні станції, пересувна 
друкарня, звукова студія та пере-
сувні трансляційні радіостанції 
для роботи в гірських умовах, ру-
хомий клуб, оснащений кіноапа-
ратом для демонстрації фільмів, а 
ще – фотоапарати та кінокамера. 
Окрім спецпропаганди загоном 
проводилися вивчення та оцінка 
політичної, ідеологічної, еконо-
мічної обстановки в прикордон-
ні, інформування про соціально-
етнічну структуру, ма теріальне 
становище та настрої різних 

верств населення. Щоденно до 
Москви відправлялися зведення 
про дислокацію регулярних вій-
ськових підрозділів, національ-
них формувань, озброє них груп, 
їх готовність до проведення акцій 
на ділянках державного кордону 
з СРСР.

Виходячи з цього, штабом 
прикордонного загону готували-
ся рейди до віддалених районів 
Афганістану задля проведення 
роз’яснювальної роботи з насе-
ленням, демонструвалися філь-
ми, передавалася гуманітарна 
та медична допомога з Радян-
ського Союзу, навіть намагалися 
навчити афганців елементарної 
грамотності. Щодо гуманітарної 
допомоги, то варто зазначити, 
що вона не завжди використову-
валася за призначенням. Велику 
частину речей, які видавалися 
зовсім безоплатно, потім мож-
на було побачити на місцевому 

ринку, де вони продавалися або 
вимінювалися на щось інше. 
Стосовно медичної допомоги 
треба зважити, що навіть жінки, 
яким було заборонено з’являтися 
на людях, з часом разом із дітьми 
стали ходити до місць стоянки 
загону за медичною допомогою. 
Взагалі-то, здоров’я афганців – 
це окрема тема, розповідає Юрій 
Валентинович. Іноді, отримуючи 
поранення, від якого інші поми-
рали на місці, афганець жив ще 
три дні, а такі захворювання, як 
звичайна застуда, були невідо-
мі для них навіть після переходу 
льодяної гірської річки вбрід. 

На жаль, не всі операції про-
ходили мирно. Частими були 
випадки, коли на шляху колони 
ставилися міни з метою підірвати 
або зашкодити її руху та змусити 
повернути назад, не виконавши 
поставленого завдання.

Не лише мирні рейди були на 
рахунку загону спец пропаганди. 
Активно застосовувався він при 
проведенні бойових операцій. І на-
віть тоді військово службовці піклу-
валися про місцеве населення – до 
початку бойових дій жінки, діти та 
старики виводилися до безпечних 
районів, у бік селища направляли-
ся гучномовці, і мирному населен-
ню мовами племен і народностей 
пропонувалося покинути домівки 
на час проведення операції. Вело-
ся радіомовлення і для душманів. 
Коли слова не допомагали, вико-
ристовувалися бойові можливості 
мотоманевреної групи. 

Важкими зусиллями заво-
йовувалася довіра людей, які 
за своїм соціальним розвитком 
знаходилися в іншій ері (за їх-
нім календарем на той момент 
ішов 1353 рік) та жили феодаль-
ним ладом. Боротьба за вплив на 
кожного мирного жителя була 

запеклою. Підрозділ намагався 
своєю роботою привести афган-
ське населення до мирного іс-
нування. З іншого боку, ватажки 
бандформувань вели вербування 
тих самих афганців для бороть-
би з чинним урядом. Головною 
опозиційною силою був інсти-
тут мулл (мусульманське духовне 
звання), який мав великий вплив 
серед місцевого населення. Свою 
антирадянську лінію пропаган-
ди провадили «Голос Америки», 
«BBC», радіостанції Ірану, Па-
кистану, Саудовської Аравії, ра-
діостанції контрреволюційних 
формувань «Голос Ісламської ре-
волюції Афганістану», «Істиний 
голос мусульман Афганістану»…

Увесь цей час Юрій Валенти-
нович відчував підтримку своєї 
родини – дружини та сина. Вони 
мешкали у військовому містечку 
в Ашхабаді. Нечасто бачився ге-
рой нашої розповіді з ними – 280 
днів з 365 він знаходився по той 
бік кордону. Проте в найтяжчі 
хвилини любов до рідних додава-
ли йому сил. 

 Він не любить згадувати про 
бойові операції, однак пригадує 
ту ретельність, з якою готували-
ся до них. Саме завдяки проду-
маності дій, злагодженій роботі 
військових, дисциплінованості 
кожного прикордонника, люд-
ські втрати були мінімальними. 

Підполковник у відставці 
Юрій ШОВКОВСЬКИЙ роз-
повів і про важливі події весни 
1988 року, коли підрозділу було 
поставлено завдання підготувати 
базу для виведення 6 полків 40-ої 
армії з території Афганістану до 
Узбекистану та Туркменії. Одне 
з головних завдань — вивести 
радянські війська, не допустив-
ши обстрілів колон. Що й було 
успішно виконано.          n

З ОСОБЛИВОЮ МІСІЄЮ

Гуманітарні рейди шураві
Специфічним був афганський бойовий шлях 

підполковника у відставці Юрія ШОВКОВСЬКОГО. 
Якщо у більшості радянських воїнів у Демократичній 
Республіці Афганістан неоголошена війна часто 
проходила в бойових сутичках, його фронт дій був 
дещо іншим – він боровся за прихильність і світогляд 
місцевих жителів та навіть своїх… супротивників. 

Жінки і діти біля пересувного лазарету.

У польових умовах.

Прикордонники проводять мітинг серед місцевого населення.

ВІЗИТНА КАРТКА

Юрій ШОВКОВСЬКИЙ – 
підполковник у відставці, колишній 
командир Окремого загону 
спецпропаганди Середньоазіатського 
прикордонного округу КДБ СРСР, 
а нині голова ради ветеранів-
прикордонників Східного 
регіонального управління ДПСУ, 
хранитель фондів Музею прикордонної 
служби. Нагороджений багатьма 
радянськими та зарубіжними  
орденами і медалями.
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Григорій МІНІН

В КАБУЛІ НЕ ВСЕ СПОКІЙНО

Існує дуже багато визначень: 
«локальна війна», «афганська вій-
на», «радянсько-афганська вій-
на», «вторгнення», «інтервенція», 
«окупація», «агресія», «війна без 
перемоги» тощо. На мій погляд, 
найбільш точне і повне визна-
чення – «Спеціальна операція 
Радянської армії і Прикордонних 
військ в Демократичній Респуб-
ліці Афганістан». Для того, щоб 
зрозуміти чому саме таке фор-
мулювання, необхідно детально 
проаналізувати передумови, при-
чини і наслідки тих подій. 

У 70-их роках минулого сто-
ліття в Афганістані точилася 
громадянська війна і відбулося 
кілька державних переворотів. По 
суті ситуацію в країні контролю-
вали ватажки місцевих племен, 
які були практично непідзвітні 
офіційному Кабулу і постійно 
воювали між собою. По всій краї-
ні стали формуватися незаконні 
військові формування (НВФ), які 
розганяли органи державної вла-
ди і творили безлад у кишлаках. 

Слід зазначити, що у цьому 
процесі далеко не останню роль 
відігравали США, Іран, Пакис-
тан та інші країни, які мали свої 
політичні інтереси в Афганістані 
і надавали фінансову підтрим-
ку місцевим ватажкам. Загалом 
на території ДРА активно діяло 
близько 70 незаконних військо-
вих формувань. 

Основою дій НВФ був іслам-
ський фундаменталізм, який став 
ідеологічною основою Джихаду. 
Саме в період спецоперації При-
кордонних військ КДБ СРСР в 
Афганістані ми вперше зіткну-
лися з міжнародним тероризмом. 
Вперше з'являється поняття «нар-
котероризм». Проглядається тіс-
ний взаємозв'язок між виробниц-
твом, торгівлею наркотиками та 
закупівлею на наркогроші зброї, 
боєприпасів для здійснення теро-
ристичних, диверсійних акцій. 

Дії бандформувань полягали 
у нападі на населені пункти, за-
хопленні та знищенні органів дер-
жавної влади, створенні атмосфе-
ри тотального страху, підриву віри 
місцевих жителів у здатність дер-
жавної влади вести ефективні бо-
йові дії проти бандитів. Зробивши 
напад, вони довго не затримували-
ся в населеному пункті. Після гра-
бежу, розправи з представниками і 
прихильниками держвлади, збору 
податків з населення та мобілізації 
дорослого чоловічого населення 
поверталися в райони базування. 

Уже з другої половини 1979 
року обстановка на радянсько-
афганському кордоні, особливо 
на ділянці Середньоазіатського 
прикордонного округу різко заго-
стрилася. Бойові групи НВФ ви-
йшли до річки П’яндж на ділянках 
П’янджського, Московського, 
Хорогського прикордонних за-
гонів і, блокувавши нечисленні 
афганські пости прикордонної 
охорони, зайняли панівні висоти. 
Лише в жовтні 1979 року близько 
600 бойовиків розташувалися на-
впроти ділянки відповідальності 
13-ої ПЗ Хорогського прикордон-
ного загону. 

Відмічалися неодноразові 
спроби впливати на наш кордон. 
Діяла банда Абдула Вахоба. Вона 
вбивала активістів і простих лю-
дей, тіла вбитих кидали в П’яндж. 
Все це відбувалося на наших очах. 

Терпіти такі речі ставало не-
можливим. Доповіли керівництву 
країни. Було прийнято рішення 
(зокрема, й на прохання афган-
ського уряду) про введення в при-
кордонні райони ДРА зведених 
прикордонних загонів КДБ СРСР 
чисельністю 60-70 осіб. Вони зай-
няли ключові позиції на підступах 
до кордону з афганського боку, 
щоб не допустити кровопролиття 
і провокацій. 

Однак вжиті заходи не вирі-
шували проблему. Стали форму-
ватися спеціальні бойові загони 
прикордонників: Хорогський (150 
чол., 2 БТРи), П’янджський (204 
чол., 6 БТРів) і в інших точках. 

НЕ ВОЮВАТИ, 
А СТАБІЛІЗУВАТИ

Після введення до ДРА 40-ої 
армії та початку активних бойо-
вих дій у південних районах Аф-
ганістану основна частина НВФ 
перебазувалася на північ країни. 
Так, на ділянці П’янджського 
прикордонного загону НВФ на-
раховували близько 70 000 осіб. 
У загальній чисельності в при-
кордонних районах на кордоні 
з СРСР налічувалося не менше 

200 тис. бойовиків. Вони стали 
активно обстрілювати радянську 
територію, брати в полон прикор-
донників і місцеве населення, ви-
крадати худобу, мінувати радян-
ську територію та проводити інші 
терористичні й диверсійні дії. 

Отож перед Прикордонни-
ми військами було поставлено 
наступні завдання: стабілізація 
обстановки, забезпечення надій-
ної охорони та захисту й безпеки 
державного кордону та спокійно-
го і мирного життя місцевого на-
селення прикордонних районів 
СРСР, надання допомоги органам 
офіційної афганської влади в бо-
ротьбі з незаконними військови-
ми формуваннями, підтримка і 
зміцнення її на місцях, охорона 
народногосподарських об'єктів, 
забезпечення можливості ведення 
робіт і убезпечення мирного насе-
лення Афганістану від диверсійно-
терористичних актів, сприяння у 
здійсненні реформ в економіці, 
культурній революції, проведенні 
водно-земельної реформи тощо. 
На наступних етапах до цих зав-
дань додалося: блокування марш-
рутів доставки бойовикам зброї і 
живої сили з Пакистану та Ірану, 
знищення баз НВФ. 

Однією з перших широко-
масштабних операцій прикор-
донників була ліквідація НВФ  
А. Вахоба. Наші підрозділи увійшли 
до північної частини провінції  
Бадахшан та очистили від бойо-

виків територію глибиною 10 км і 
протяжністю понад 150 кілометрів. 

У середині 1980 року за рішен-
ням Уряду СРСР на посилення 
Прикордонних військ Середньо-
азіатського прикордонного окру-
гу, що діяли на території ДРА, на-
дійшли значні сили та засоби. 

Протягом 1980 року в ре-
зультаті серії спецоперацій При-
кордонних військ у провінціях 
Бадахшан і Тахар було звільнено 
значну частину території, що до-
зволило офіційному керівництву 
Афганістану створити тут органи 
народної влади. 

У травні 1980 року виставлені 
прикордонні гарнізони для при-
криття кордону ДРА з Пакиста-
ном і Китаєм. Надійно було за-
крито 500-кілометрову ділянку 
афганського рубежу. 

Напруженою залишалася об-
становка на ділянці радянсько-
афганського кордону від стику 
трьох кордонів (СРСР-Іран-ДРА) 
і аж до Паміру. У березні 1981 
року на одній із застав Тахта-
Базарського прикордонного за-

гону бойовики захопили і вбили 
двох радянських прикордонни-
ків. Було проведено операцію, в 
ході якої відшукали тіла загиблих, 
вия вили та ліквідували організа-
торів і виконавців теракту. 

Всього протягом 1980-1981 
років спецпідрозділи Прикор-
донних військ провели десятки 
операцій, сотні бойових рейдів 
і засідок. Водночас створюється 
чітка система управління спец-
операціями Прикордонних військ 
на території ДРА. 

1982 року обстановка в Аф-
ганістані різко ускладнилася. За-
вдяки військовій і економічній 
підтримці незаконних військових 
формувань з боку США, Пакис-
тану, Китаю та Ірану майже по-
ловина провінцій, повітів і волос-
тей півночі ДРА опинилися під 
кон тролем бойовиків. Суттєво 
активізувалися терористичні й 
диверсійні дії проти радянського 
населення. Це вимагало прийнят-
тя додаткових і рішучих заходів 
із боку керівництва СРСР. Тому 
на початку року зону відпові-
дальності Прикордонних військ 
було збільшено вглиб до понад 
100 кілометрів уздовж всього 
радянсько-афганського кордо-
ну, а також на Памірі. Ця зона 
включала всі провінційні центри 
півночі країни: Герат, Бадгис, 
Фар’яб, Джаузджан, Балх, Сіман-
ган, Кундуз, Тахар і Бадахшан. 
Водночас зросло й угруповання 
Прикордонних військ на тери-
торії Афганістану. Сформовано 
7 десантно-штурмових манев-
рених груп (ДШМГ), авіаполк у  
м. Мари і окрема авіаескадрилья в 
м. Душанбе. Середньоазіатський 
прикордонний округ додатково 

ЯК ЦЕ БУЛО

Афганська спецоперація:
двадцять три роки потому

15 лютого ми відзначили 23-ю річницю виведення радянських військ із 
Демократичної Республіки Афганістан. Проте й досі чимало фактів про афганські 
події 1979-1989 років залишаються білою плямою в історії. Особливо це стосується 
діяльності Прикордонних військ КДБ СРСР. Автор статті, ґрунтуючись на 
особистому досвіді та розсекречених документах, розкриває суть і наслідки 
неоголошеної афганської війни та участі у ній радянських прикордонників.

ВІЗИТНА КАРТКА АВТОРА

Полковник у відставці 
МІНІН Григорій Михайлович

У період з 17 січня 1982 року по 3 трав-
ня 1986 року виконував інтернаціональ-
ний обов’язок у Афганістані. Особисто 
розробив близько 150 спецоперацій, у 
тому числі 50 великомасштабних, а також 
здійснював керівництво ними.

Нагороджений двома орденами Чер-
воного Прапора, Червоною Зіркою, Бог-
дана Хмельницького, Михайла Грушев-
ського, Козацької слави, 50 медалями, у 
тому числі п’ятьма іноземними.

Бойовиків із кишлака вибито.
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отримав 7 мотоманеврених груп, 
які в ході низки спецоперацій 
були введені в ДРА і розміщені в 
шести провінційних центрах на 
півночі країни. 

Загалом до липня 1986 кіль-
кість спецпідрозділів Прикордон-
них військ КДБ СРСР на території 
ДРА зросла до 28 мотомангруп і 
20 окремих прикордонних застав, 
які розміщувалися в 55 гарнізонах. 
На їх озброєнні знаходилося 151 
БМП, 248 БТРів, понад 200 міно-
метів, близько 50 СПГ-9, більш як 
200 АГС-17 та інше озброєння.

Така вогнева міць за підтрим-
ки бойових вертольотів дозволила 
прикордонникам різко активізу-
вати свою діяльність. Було про-
ведено низку широкомасштабних 
операцій. Найбільш складні з них: 

1). Введення Прикордонних 
військ у провінції Кундуз і Тахар 
– січень-лютий 1982 року (автор 
статті брав безпосередню участь); 

2). Ташкурганська операція – 
вересень 1983 року. (Керівник – 
Смирнов В.Н., заступник – Мінін 
Г.М.); 

3). Мармольська операція – 
лютий 1984. (Керівник – Згер-
ський Г.А.); 

4). Андхойська операція – 
22.04 – 03.05.1986 р. Керівник – 
Мінін Г.М. Отримала назву «Ле-
бедина пісня Мініна»;

5). Формування піхотного 
полку ДРА на базі трьох бандфор-
мувань. Командиром полку було 
призначено командира НВФ Фа-
зилкаха. Цю роботу провів майор 
Мамонов В.Р. під керівництвом 
Мініна Г.М. Сформований піхот-
ний полк чисельністю понад 1500 
вояків став основною військовою 
одиницею в м. Талукан; 

6. Операція в Ваардужській 
долині – квітень-травень 1986 
року.

Зазнавши великих втрат НВФ 
змінили тактику дій. Зберігаю-
чи свої сили, бойовики стали 
ухилятися від прямих зіткнень і 
активізували контрреволюційне 
підпілля, а також диверсійні та 
терористичні акти. Особливо слід 
відзначити перехід частини НВФ 
на бік народної влади. 

Найбільш характерним при-
кладом оцінки обстановки в пів-
нічних районах Афганістану є моя 
доповідь 17 серпня 1984 р. групі 
офіцерів Головного управління 
Прикордонних військ на чолі з 
генералом армії В.А. Матросовим 
(тези доповіді збереглися, відтво-
рюю коротко). 

„...У зоні відповідальності 
П’янджського прикордонного за-
гону перебувають дві провінції: 
у них 12 волуєвольств (районів) 
і 1747 кишлаків. На 17.08.84 р. 
повністю очищені від бандитів 
і встановлено народну владу в  
м. Кундуз, Тахар, у всіх 12 волує-

вольствах і 47% кишлаків. Вистав-
лено 118 комітетів захисту револю-
ції. Лише одне бандформування 
Файзрахмона чисельністю 300 осіб 
не перейшло на бік народу. Я осо-
бисто зустрічався з Файзрахмо-
ном, де він просив мене виступити 
посередником для переходу на бік 
народної влади...”.

На основі аналізу вищеви-
кладеного я вніс пропозицію: 
негайно припинити ведення 
спецоперацій Прикордонними 
військами; всі прикордонні під-
розділи звести в єдиний гарнізон; 
всіляко допомагати в проведенні 
реформ і виставленні комітетів 
захисту революції, наданні еконо-
мічної допомоги населенню ДРА. 
Реакція В.А. Матросова була дуже 
різкою. 

До речі, заяви про радянську 
допомогу афганцям аж ніяк не 
були голослівними. На 1984 р. 
лише силами П’янджського при-
кордонного загону відновлено 
міст через р. Кокчой, введено в 
експлуатацію 150-кіловатну елек-
тролінію, селяни почали освоєн-

ня 155 тис. гектарів зрошувальних 
земель, а за рахунок коштів серед-
ньоазіатських республік населен-
ня ДРА отримало чимало сіль-
ськогосподарської техніки, одягу, 
продовольства тощо. 

Слід зазначити, що підрозді-
лам Прикордонних військ в ДРА 
було заборонено брати участь у 
спецопераціях без дозволу Мо-
скви. Як тільки це стало відомо 
афганським польовим команди-
рам, обстановка в зоні нашої від-
повідальності різко загострилася. 
Отримавши свободу пересування, 
ведення терористичних і дивер-
сійних дій, вони почали віднов-
лювати свої бази, поповнювати 
людські ресурси, озброєння та 
техніку з Пакистану. Це відразу ж 
призвело до зриву процесів націо-
нального примирення. З'явилися 
навіть так звані «головнокоман-
дувачі силами» найбільш ради-
кальних і потужних угруповань: 
Ісламська партія Афганістану, Іс-
ламське суспільство Афганістану, 
«Талібан» тощо. 

У березні 1987 року бойови-
ки реактивними снарядами об-
стріляли радянське місто П’яндж, 
здійснили напад на прикордонну 

заставу Московського прикордон-
ного загону. Це змусило Прикор-
донні війська спільно з афганськи-
ми урядовими силами 1987-1988 
рр. додатково провести ще низку 
спецоперацій. А з 15 травня 1988 
року по 15 лютого 1989 року при-
кордонники прикривали вивід з 
Афганістану 40-ої армії. Мало хто 
знає, що навіть після офіційного 
виходу Обмеженого континген-
ту радянських військ із ДРА деякі 
наші прикордонники виконували 
в цій країні спецзавдання аж до се-
редини 1991 року.

ЗАБУТІ ГЕРОЇ

За 12-річний період пере-
бування в Афганістані ПВ КДБ 
СРСР провели понад 1000 опе-
рацій, влаштували близько 10 000 
рейдів і засідок, здійснили більш 
ніж 2000 ракетно-бомбових ударів. 

Протягом 12 років у ДРА по-
бувало понад 120 000 прикордон-
ників, 518 з них загинули. Абсо-
лютна більшість (90,9%) загинули 
безпосередньо в бойових сутич-
ках. Завдяки зусиллям льотчиків 
і лікарів до строю повернуто 93% 
поранених. Жоден із прикордон-
ників не зрадив Батьківщині, не 
потрапив у полон, не залишив-
ся лежати в чужій землі, не від-
мовився служити в Афганістані 
(добровільно погодилися вико-
нувати свій військовий обов'язок 
до закінчення виведення 40-ої 
Армії, хоча термін їхньої служби 
закінчувався у грудні 1988 року). 

Десятки тисяч прикордон-
ників нагороджено орденами та 

бойо вими медалями. Зокрема, 
удостоєні звання Героя Радян-
ського Союзу генерал-армії В.А. 
Матросов, В.І. Ухабов (посмерт-
но), Ф.С. Шагалєєв, А.П. Богда-
нов (посмертно), І.П. Барсуков, 
М.М. Лукашов, В.Ф. Попков і 
В.Д. Капшук. Понад 50 осіб наго-
роджено орденом Леніна, близь-
ко 200 – відзначено від 2 до 5 
орденами. Кожного третього при-
кордонника заохочено урядовими 
нагородами. 

Минуло двадцять три роки 
з тих пір, як завершилася війна 
в Афганістані. Кажуть, що вона 
не принесла жодних результатів. 
Це не так. Афганська війна зали-
шиться для нас і, сподіваюся, для 
нових поколінь прикордонників 
пам'яттю, скорботою й гордістю. 
Прикордонні війська зіграли у 
ній виняткову роль, прикривши 
підступи до кордонів СРСР, за-
безпечивши безпеку прикордон-
ня. „Зелені кашкети” проявляли 
справжню мужність і героїзм. 
Вони останніми покинули гарячу 
афганську землю тільки в середи-
ні 1991 року. Замовчування їхньої 
участі в цій війні було не просто 
образливим, воно недопустимо ні 

з точки зору історії, ні з точки зору 
моралі. Пора нам перестати соро-
митися патріотичного почуття, без 
якого військове виховання прос-
то немислиме. Почуття, до речі, 
визнаного і дозволеного у всіх 
цивілізованих країнах. У США, 
Франції та інших західних держа-
вах введено посади хранителів ко-
лективної пам'яті, які займаються 
військово-патріотичним вихован-
ням молоді, збором матеріалів про 
битви, героїв, вихованням почуття 
гордості людини за приналежність 
до країни й народу.

Тепер, коли минув час, коли 
так багато всього сталося, відкри-
вається істинне значення і наслід-
ки цієї війни. По-перше, дружні 
відносини між СРСР і Афганіс-
таном могли б значно зміцніти 
за умови розумної зовнішньопо-
літичної діяльності радянського 
керівництва. А так – по суті ми-
ротворча місія перетворилася на 
війну між дружніми народами. 

По-друге, радянські вояки і 
прикордонники стали невільни-
ми заручниками бездарності та 
байдужості політиків, котрі волі-
ють свою провину перекинути на 
плечі інших. Були в історії подіб-
ні трагічні наслідки (російсько-
японська, Перша світова війна), 
коли держава забувала й покидала 
напризволяще своїх героїв. Так 
сталося й після спеціальної опе-
рації в Афганістані. 

Солдати і офіцери, які про-
йшли пекло війни, повернулися 
додому. Не скажу, що суспільство 
в цілому, але певна його части-
на (політики, політикани та їхні 
прихвостні) по суті, не те що забу-
ли про вояків, а навіть звинувати-
ли „афганців”, мовляв, „Ви про-
ливали кров не за рідну землю”. 

І як би безглуздо і дико не зву-
чали ці звинувачення для люди-
ни військової, таке ставлення до 
воїнів-інтернаціоналістів набуло 
значного поширення. Ця безпре-
цедентна з точки зору моральнос-
ті кампанія з дискредитації своїх 
же солдатів, офіцерів і генералів 
мала вже досить опосередкова-
ний стосунок до афганських по-
дій 1979–1989 років. Просто спо-
гади про участь наших хлопців у 
афганській війні не співпали з ви-
сокими державними інтересами. 
А згодом ті, хто робив цю кампа-
нію, про війну та її учасників, тим 
більше про рани і стан у суспіль-
стві, взагалі забули, переключив-
шись на інші проблеми. Так було 
завдано непоправного удару по 
високому людському почуттю – 
патріотизму. Тим часом „афганці” 
пережили стільки випробувань і 
принижень, що це завдало їм не-
поправної травми.

ТРИШАРОВИЙ «ПИРІГ»

Неправота таких горе-діячів 
проглядається ще й у тому, що 
з виходом наших військ з Аф-
ганістану війна там розгорілася 
з новою силою, не стихаючи й 
досі. 

Весною 1989 року обстанов-
ка в ДРА різко загострилася, до 
влади прийшли колишні ватажки 
бандформувань. Б. Руббані став 
главою уряду, Р. Дустум – міні-
стром оборони. У країні почався 
розгул свавілля і знищення пред-
ставників народної влади. Пре-
зидент Н. Наджибула був пові-
шений, знову закрилися школи й 
лікарні. Всі політичні, економіч-
ні, соціальні та культурні рефор-
ми були повалені. 

У міжусобній боротьбі за владу 
завдяки підтримці США і Пакис-
тану перемогу здобули таліби. Па-
кистан, використовуючи талібів, 
взагалі планував окупувати Афга-
ністан. З цією метою він надавав 
допомогу зброєю, матеріальними 
засобами, підкуповував верхівку 
влади, але не врахував дуже важ-
ливого фактору – різнорідності 
населення Афганістану. 

Успішна окупація Афганіста-
ну практично неможлива через 
слабку основу державності цієї 
країни. Населення Півночі – пе-
реважно таджики, узбеки, хаза-
рейці та інші національності; Пів-
день – пуштуни (50% населення). 
І лінія Дюранда, проведена під 
час розпаду Британської імперії, 
існує лише на карті. Пуштуни її 
не визнають. Тому центральна 
влада може контролювати владу 
в Кабулі та у великих населених 
пунктах, але не країну в цілому. 
Та й протягом останніх 30 років 
міжплемінні війни в Афганістані 
переривалися лише на період бо-
ротьби з радянськими шураві.

На моє глибоке переконання, 
„спекти” в Афганістані за до-
помогою зовнішньої військової 
сили такий потрійний листковий 
„пиріг”: з Півночі на Південь 
– «непуштуни» – афганські пу-
штуни – пуштуни Пакистану на-
вряд чи кому вдасться. Для цього 
потрібні нові, невійськові засо-
би. І яскравим підтвердженням 
тому є нинішня операція НАТО в 
Афганістані. За більш ніж 11 ро-
ків своєї присутності там втрати 
коаліції майже в 4 рази переви-
щили втрати радянських військ. 
Поки невідомо, коли і яким чи-
ном натовці зуміють вибратися з 
афганської трясовини. Сьогодні 
очевидно лише одне, що з кож-
ним днем вона все глибше затя-
гує в себе Північноатлантичний 
альянс.             n

15 лютого 1989 року.

ММГ на марші.

Зброя, вилучена у НВФ.
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08.25 Легальний дохiд
08.30, 05.15 Правда життя
09.00 Д/с «Православнi 

святi»
10.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Порода»
16.30 Т/с «Транзит для 

диявола»
18.30, 04.15 Агенти впливу
19.00, 23.30, 02.10, 04.45 

Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
20.30 Т/с «CSI. Лас-Вегас-10»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання 

на вбивцю-8»
22.30 Т/с «Закон i порядок»
00.00 Х/ф «Сталевий 

кулак» 

04.40 Т/с «Ранетки»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Майстер Меннi»
07.00 Kids'Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Стройбатя»
10.10 Здрастуйте, я ваша 

мама
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Аферисти
22.45 Т/с «Купiдон»
23.45 Т/с «Нiкiта»
00.45 Репортер
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дiтей
01.15 Т/с «Молодi 

мушкетери»
02.00 Зона ночi
02.05 Усмiшник

08.30, 00.15 Скарбничка
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05 Легко бути жiнкою
10.40 М/с «Каспер. Школа 

страху»
11.00 Шеф-кухар країни
11.50, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
12.00 Новини
12.10, 18.40 Дiловий свiт
12.15 Армiя
12.25 Право на захист
12.45 Мандри
13.20 Х/ф «До побачення, 

хлопчики» �
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.55 Фiнал нацiонального 

вiдбору на 
Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
Євробачення-2012

18.55 Смiшний та ще 
смiшнiший

19.25 After Live
19.45 Караоке для дорослих
20.40 Сiльрада
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Плюс-мiнус
21.30 Свiт спорту
21.40 221. Екстрений 

виклик
21.55 Д/ф «Борис Патон»
22.25 Контрольна робота
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00 Пiдсумки

07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Х/ф «Офiцери»
12.00 Новини
12.15 Х/ф «Служу 

Радянському Союзу»
14.10 Д/с «Детективи»
14.35 Сiмейний суд
15.30 Судовi справи
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-3»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
22.20 Т/с «Йду тебе шукати»
23.20 Церемонiя 

нагородження 
премiєю «Оскар»

01.25 Х/ф «Краса по-
американськи» �

03.20 Подробицi
03.45 Д/ф «Навiщо 

пережила тебе, 
любове моя...»

04.35 Формула любовi

07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.00 Х/ф «Циганочка з 

виходом» �
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.40 Сiмейнi мелодрами-2
18.40 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Фестиваль «Велика 

рiзниця в Одесi»
22.15 Сексмiсiя
23.15 Tkachenko.ua
00.00 ТСН
00.15 Х/ф «Первiсний 

страх»
01.55 Х/ф «Сексоголiк» �

Бену Калмену за 
60. Кілька років 
тому він мав все, 
його фото красу-
валося на обкла-
динках найдо-
рожчих глянце-
вих видань. «Ти 
один, коли ти 
вгорі, і ти один, 
коли ти внизу» – 
цю аксіому Бен 
відчув на собі, 
позбувшись всіх 
своїх доходів. І 
все-таки життя 
дає йому ще 
один шанс...

06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.40 Факти тижня
08.45 Факти
09.10 Спорт
09.15 Х/ф «Обладунки 

бога»
11.05 Х/ф «Обладунки 

бога-2»

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф «Обладунки 

бога-2»
13.40 Х/ф «Непереможний»
17.35 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини

Інформаційно-
публіцистичний 
проект Костянти-
на Стогнія, що 
розповідає про 
всі надзвичайні 
події, які відбува-
ються в Україні та 
світі. Під приці-
лом – резонансні 
злочини, ДТП, 
катастрофи, тер-
акти.

20.25 Т/с «Вiйськова 
розвiдка-2»

22.35 Факти. Пiдсумок
22.50 Свобода слова
01.00 Спорт

05.30 Нез'ясовно, але факт
06.15 Документальний 

детектив
06.40 Т/с «Комiсар Рекс»
08.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.20 Х/ф «Пряники з 

картоплi» �
Віра – успішна 
бізнес-леді і про-
сто чуйна люди-
на, але особисте 
життя у неї не 
складається. 
Раптово у су-
сідського хлоп-
чика Єгора поми-
рає бабуся і він 
залишається си-
ротою. Віра вирі-
шує всиновити 
його...

11.55 Х/ф «Доглядальниця» 
13.55 Т/с «Черговий янгол»
14.55 Нез'ясовно, але факт
16.00 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Куб
21.15 Танцюють всi!-4
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Танцюють всi!-4
01.40 Т/с «Доктор Хаус»
02.25 Т/с «Комiсар Рекс»
03.50 Х/ф «Зимова вишня» 
04.45 Нiчний ефiр

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

Подiї
07.15, 18.00 Т/с 

«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 14.15 Т/с «Слiд»
09.10 Т/с «Ментівськi 

вiйни-6»
11.10, 20.15 Т/с «Шаман»
12.10, 04.40 Нехай говорять
13.15, 05.30 Т/с «Ведмежий 

кут»
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
22.15 Х/ф «Скарб 

Амазонки» �
00.15 Х/ф «Нi живий, нi 

мертвий» �

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.15 М/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
10.45 Iнтуїцiя
11.40 Comedy Woman
12.30, 18.40 Даєш, молодь!
12.55, 19.10 Одна за всiх
13.25 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 21.00 Т/с «Унiвер»
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.35 Т/с «Дєтка»
20.30, 22.00 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
23.00 Валєра TV
23.30 Дурнєв + 1

08.10, 16.20 Чемпiонат 
Iспанiї. «Атлетико» – 
«Барселона»

10.00, 16.00, 22.05 
Футбольний уїк-енд. 
Найкраще

10.15 «Райо Вальікано» – 
«Реал»

14.05 «Арсенал» – 
«Тоттенгем»

18.15, 22.50, 03.15 
Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

19.15, 04.10 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

20.00, 01.05 Чемпiонат 
Нiмеччини. Огляд 
туру

21.05, 02.05 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

23.45 Журнал УЄФА Євро-2012

07.20 Невiдоме вiд вiдомих
07.25 Тема дня
07.40 Глас народу
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.35 Свiтло
10.00 Легко бути жiнкою
10.40 М/с «Каспер. Школа 

страху»
10.55 В гостях у Д. Гордона
11.45, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
11.50, 15.15 Euronews
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий 

свiт
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
12.50 Х/ф «Бумбараш» �
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.55, 03.40 Х/ф 

«Сибiрiада». 1, 2 с. 
18.15 221. Екстрений 

виклик
19.05 221. Екстрений 

виклик. Тиждень
19.55 Жарт
21.20 Плюс-мiнус
21.30 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи
01.45 М/с «Сандокан»
02.35 Телеакадемiя

07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
10.10 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-4»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
22.20 Т/с «Йду тебе шукати»
00.35 Д/ф «Секретнi 

територiї»
01.25 Подробицi
01.50 Служба розшуку дiтей
01.55 Х/ф «Листоноша 

завжди дзвонить 
двiчi» �

03.50 Д/ф «Китайське 
чудо»

04.30 Знак якостi

07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чiп i Дейл. 

Бурундуки-рятiвники»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.00 Фестиваль «Велика 

рiзниця в Одесi»
11.45 Знiмiть це негайно
12.45 Цiлковите 

перевтiлення
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Давай одружимось
15.45 Мiняю жiнку
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.40 Сiмейнi мелодрами-2
18.40 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Х/ф «Кохання-

зiтхання-2» �
23.00 ТСН
23.15 Т/с «Закон 

i порядок-3»
00.15 Х/ф «Фактор 8» �
02.20 Цiлковите 

перевтiлення
03.05 Знiмiть це негайно
03.50 Т/с «Світ Соні»
04.15 Не бреши менi-3
05.05 Т/с «Закон 

i порядок-3»
05.50 Сiмейнi мелодрами-2

05.30 Факти
05.45 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.45 Пiд прицiлом
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.35 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.05 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.05 Т/с «Вiйськова 

розвiдка-2»
16.30 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Вiйськова 

розвiдка-2»
22.35 Факти. Пiдсумок
22.50 Х/ф «Iноземець-2. 

Чорний свiтанок» �
00.50 Надзвичайнi новини
01.45 Спорт
01.55 Х/ф «Супернова» �
03.20 Факти
03.50 ПроЦiкаве
04.40 Свiтанок

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
06.55 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
10.45 Куб
11.50 Х/ф «Нiколи не 

забуду тебе» �
Міла незаміжня й 
одна виховує си-
на. Влаштував-
шись на роботу в 
редакцію модно-
го журналу, вона 
їде брати ін-
терв’ю у відомо-
го бізнесмена 
Воліна. Яким же 
було її здивуван-
ня, коли вона 
впізнала в ньому 
батька своєї ди-
тини.

13.55 Т/с «Черговий янгол»
14.55 Нез'ясовно, але факт
16.00 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Весiльнi битви
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Паралельний свiт
23.25 Т/с «Доктор Хаус»
00.25 Т/с «Комiсар Рекс»
02.20 Х/ф «Зимова вишня» 
04.50 Нiчний ефiр

07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Стройбатя»
10.10 Знову разом
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.45 Т/с «Воронiни»
21.50 Парад порад
22.55 Т/с «Купiдон»
00.00 Т/с «Нiкiта»
00.55 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.25 Т/с «Молодi 

мушкетери»
02.10 Зона ночi
02.15 Микола Лисенко
03.00 Зона ночi
03.05 Георгiй Нарбут. Живi 

картини
03.25 Асканiя-Нова. Про що 

курличуть журавлi...
03.55 Зона ночi
04.00 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 23.30, 01.50, 

05.00 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i 

порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI. Лас-Вегас-10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.40 Т/с «Кобра-2. 

Антитерор»
15.30 Х/ф «Дурнi 

помирають по 
п'ятницях» �

17.30 Т/с «Транзит для 
диявола»

18.30, 02.20 Речовий доказ
00.00 Х/ф «Капкан часу» �
03.55 Агенти впливу

06.15 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.15, 18.00 Т/с 

«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 14.15, 21.15 Т/с 
«Слiд»

09.10 Т/с «Ментівськi 
вiйни-6»

11.10, 20.15 Т/с «Шаман»
12.10, 04.30 Нехай говорять
13.15, 05.20 Т/с «Ведмежий 

кут»
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
22.30 Т/с «Подружжя»
23.30 Т/с «Тюдори. Третiй 

сезон»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.15 М/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
10.45, 19.35 Т/с «Дєтка»
11.40 Comedy Woman
12.30, 18.40 Даєш, молодь!
12.55, 19.10 Одна за всiх
13.25 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 21.00 Т/с «Унiвер»
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.30, 22.00 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
23.00 Т/с «Притулок»
23.55 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 Х/ф «Лох-Несс» �

08.10 «Арсенал» – 
«Тоттенгем»

10.15 «Таврiя» – «Шахтар»
12.15 Футбольний уїк-енд. 

Найкраще
13.35, 17.00 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
15.40, 21.45 Футбол News. 
18.00 Чемпiонат Iталiї. 

Огляд туру
19.50 Найкращi голи збiрної 

Англiї
20.00 Чемпiонат Бразилiї. 

Лiга Паулiста. Огляд 
туру

20.30 Д/ф «Спасибо, 
Жадсон»

20.55  БiГ – Бразилiя. 
Товариський матч

01.05 Чемпiонат України. 
«Оболонь» – 
«Днiпро»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПОНЕДІЛОК, 27 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

ВІВТОРОК, 28 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

11:05 «ОБЛАДУНКИ БОГА–2»

ICTV
Джекі Чан знову на висоті! Його 
герой разом з трьома чарівними 
супутницями прямує до Африки 
на пошуки захованих скарбів. Їх 
шлях лежить через пустелю, що 
кишить отруйними скорпіонами 
та ісламськими фанатиками...

22:15 «СКАРБ АМАЗОНКИ» 

УКРАЇНА
Солдат удачі отримує завдання 
знайти і прибрати небезпечного 
злочинця, який переховується у 
джунглях Амазонії. Яким же ви-
явилося його здивування, коли 
він з'ясовує, що втікач – це всьо-
го лише юнак.

00:00 «СТАЛЕВИЙ КУЛАК»

НТН
Містер Торренс у важкому ста-
новищі. Він забрав гроші, отри-
мані за героїн, який він мав реа-
лізувати. Торренс продає нічний 
клуб, не повідомивши про це 
мафію, яка має власні інтереси 
щодо клубу...

00:15 «ПЕРВІСНИЙ СТРАХ»

1+1
Адвокат Мартін Вейл, зубр 
юрис пруденції, купається в про-
менях своєї професійної слави. 
Одного разу він дізнається про 
жахливий злочин: архієпископ 
Рашмі був зарізаний прямо в 
церкві!

15:55 «СИБІРІАДА»

ПЕРШИЙ
У сибірській глушині, серед 
тайги і боліт, живуть у невелич-
кому селі Елань дві сім'ї, що 
здавна ворогують між собою: 
куркулі Соломіни та бідняки 
Устюжаніни...

20:50 «КОХАННЯ–ЗІТХАННЯ–2»

1+1
Десять років тому подружжя 
Голубєвих перевірили свої по-
чуття на міцність, обмінявшись 
тілами. Тепер вони– тато Андрій 
і мама Марина. У їхній сім'ї ро-
стуть близнюки: хлопчик Гліб і 
дівчинка Світланка.

22:50 «ІНОЗЕМЕЦЬ–2»

ICTV
Продовження фільму «Інозе-
мець» про суперагента Коулд. 
Цього разу неприступний і без-
страшний герой Стівена Сігала 
має завдання потрапити у банду 
терористів, які готують ядерний 
вибух, і запобігти катастрофі.

01:55 «ЛИСТОНОША ЗАВЖДИ ДЗВОНИТЬ ДВІЧІ» 

ІНТЕР
Між Корою Сміт, дружиною Ніка 
Сміта, господаря забігайлівки, і 
Френком, якого Нік взяв собі в 
помічники зав'язується роман. 
Любовні стосунки породжують у 
обох бажання почати нове жит-
тя. Але це неможливо...
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07.20 Невiдоме вiд вiдомих
07.25 Тема дня
07.40 Глас народу
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.20 На зв'язку з урядом
09.45 Легко бути жiнкою
10.55 В гостях у Д. Гордона
11.45, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
11.50, 15.15 Euronews
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.40 Дiловий 

свiт
12.25 Кордон держави
12.40 Наша пiсня
13.30 Х/ф «Сорок перший» 
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.55, 03.35 Х/ф 

«Сибiрiада». 3, 4 с. �
19.00 Досвiд
20.30 Про головне
21.25 Плюс-мiнус
21.30 Свiт спорту
21.35 221. Екстрений 

виклик
21.45 Це було нещодавно, 

це було давно...
22.15 Ю. Богатiков. До 80-

рiччя вiд дня 
народження

22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки

07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Футбол. Збiрна 

Iзраїлю – збiрна 
України

21.00 Подробицi
21.25 Спорт у Подробицях
21.30 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
23.25 Т/с «Йду тебе шукати»
00.25 Парк автомобiльного 

перiоду
01.05 Подробицi
01.30 Служба розшуку дiтей
01.35 Х/ф «Тренувальний 

день» �
03.25 Д/ф «Циганська 

пристрасть»
04.20 Формула любовi

06.55 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чiп i Дейл. 

Бурундуки-рятiвники»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.00 Х/ф «Кохання-

зiтхання-2» �
11.45 Знiмiть це негайно
12.45 Цiлковите 

перевтiлення
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Давай одружимось
15.45 Мiняю жiнку
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.45 Сiмейнi мелодрами-2
18.40 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.55 Т/с «Iнтерни»
21.20 Пекельна кухня-2
22.30 Грошi
23.30 ТСН
23.45 Т/с «Закон 

i порядок-3»
00.40 Х/ф «Мисливцi за 

хмарами» �
02.30 Х/ф «Фактор 8» �
04.00 ТСН
04.20 Не бреши менi-3
05.10 Т/с «Закон 

i порядок-3»
05.55 Сiмейнi мелодрами-2

05.20 Служба розшуку 
дiтей

05.30 Факти
05.45 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись 

у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.05 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.05 Т/с «Вiйськова 

розвiдка-2»
16.30 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Вiйськова 

розвiдка-2»
22.35 Факти. Пiдсумок
22.50 Х/ф «Остання надiя 

людства» �
00.45 Надзвичайнi новини
01.40 Спорт
01.50 Х/ф «Iноземець-2. 

Чорний свiтанок» �
03.25 Факти
04.00 ПроЦiкаве
04.40 Свiтанок

05.50 Нез'ясовно, але факт
06.35 Документальний 

детектив
07.00 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Весiльнi битви
11.50 Х/ф «Аварiя – дочка 

мента» �
Розшукуючи 
свою недолугу 
дочку Валерію, 
яку називають 
Аварією, міліціо-
нер поринає у 
середовище, де 
проходить її жит-
тя: у світ металі-
стів, токсикома-
нів і криміналу. 
Дізнавшись, що 
доньку зґвалту-
вали, він починає 
мстити, порушу-
ючи закон.

13.55 Т/с «Черговий янгол»
14.55 Нез'ясовно, але факт
16.00 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Кулiнарна династiя
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Кулiнарна династiя
23.10 Т/с «Доктор Хаус»
00.10 Т/с «Комiсар Рекс»
02.05 Х/ф «Зимова вишня» 
03.50 Нiчний ефiр

04.40 Т/с «Ранетки»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Майстер 

Меннi»
07.00 Kids'Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Стройбатя»
10.10 Знову разом
11.45 Т/с «Татусевi 

доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.50 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.45 Ревiзор
22.55 Т/с «Купiдон»
23.55 Т/с «Нiкiта»
00.55 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.20 Служба розшуку дiтей
01.25 Т/с «Молодi 

мушкетери»

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 23.30, 01.55, 

04.55 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS. 

Полювання на 
вбивцю-8»

10.00, 22.30 Т/с «Закон i 
порядок»

11.00, 20.30 Т/с «CSI. Лас-Вегас-10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.40 Т/с «Кобра-2. 

Антитерор»
15.30 Х/ф «Добровольцi» 
17.30 Т/с «Транзит для 

диявола»
18.30, 05.30 Правда життя
00.00 Х/ф «Люди-тiнi» �
02.30, 03.20 Речовий доказ

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.15, 18.00 Т/с 

«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 14.15, 21.15 Т/с 
«Слiд»

09.10, 22.30 Т/с 
«Подружжя»

11.10, 20.15 Т/с «Шаман»
12.10, 04.30 Нехай говорять
13.15, 05.20 Т/с «Ведмежий 

кут»
15.40 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.30 Т/с «Тюдори. Третiй 

сезон»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.15 М/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
10.45, 19.35 Т/с «Дєтка»
11.40 Comedy Woman
12.30, 18.40 Даєш, молодь!
12.55, 19.10 Одна за всiх
13.25 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 21.00 Т/с «Унiвер»
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.30, 22.00 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
23.00 Т/с «Притулок»
23.55 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 Х/ф «На добранiч» �

08.10 БiГ – Бразилiя. 
Товариський матч

10.15, 18.30 Д/ф «Спасибо, 
Жадсон»

10.45 «Шахтар» – «Металiст»
12.40 Futbol Mundial
13.10 Чемпiонат Iспанiї. 

«Атлетико» – 
«Барселона»

15.10, 20.45, 22.45 Футбол 
News. Live

15.30, 17.55 Футбол Live
15.55  Iзраїль – Україна. 

Товариський матч
19.00 Чемпiонат Англiї. 

Огляд туру
19.55  Англiя – Бельгiя. 

Вiдбiр до Євро-2013
21.55  Англiя – Нiдерланди. 

Товариський матч
23.55 Нiмеччина – Францiя. 

Товариський матч

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.35 Книга.ua
09.55 Легко бути жiнкою
10.40 М/с «Каспер. Школа 

страху»
10.55 Здоров'я
11.45, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
11.50, 15.15 Euronews
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.40 Дiловий 

свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
12.50 Крок до зiрок. 

Євробачення
13.35, 03.10 Х/ф «Мир 

тому, хто входить» �
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.50 Концертна програма 

Я. Гнатюка 
«Спiваю...»

16.25 Бiатлон. ЧС. Змiшана 
естафета

18.05 Оновлене мiсто
19.00 Про головне
19.35, 21.45 Вечiр пам'ятi 

Народного артиста 
України Н. Яремчука

21.25 Плюс-мiнус
21.30 Свiт спорту
21.35 221. Екстрений 

виклик
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

05.20 Таке звичайне життя
07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-4»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
22.20 Т/с «Йду тебе шукати»
00.35 Розбiр польотiв
01.20 Подробицi
01.45 Служба розшуку дiтей
01.50 Х/ф «Одного разу в 

Мексицi. 
Вiдчайдушний–2» �

06.50 Служба розшуку дiтей
06.55 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чiп i Дейл. 

Бурундуки-рятiвники»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.00 Т/с «Клон-2»
10.55 Т/с «Клон-2»
11.45 Знiмiть це негайно
12.45 Цiлковите 

перевтiлення
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Давай одружимось
15.45 Мiняю жiнку
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.45 Сiмейнi мелодрами-2
18.40 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Костоправ»
22.00 Т/с «Костоправ»
23.00 Д/ф «Путiн, Росiя i 

Захiд»
01.30 ТСН
01.45 Т/с «Закон i

 порядок-3»
02.40 Х/ф «Мисливцi за 

хмарами» �
04.10 ТСН
04.25 Не бреши менi-3

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум 

в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти

по-українськи
13.15 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.15 Т/с «Вiйськова 

розвiдка-2»
16.35 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Вiйськова 

розвiдка-2»
22.30 Факти. Пiдсумок
22.45 Х/ф «Руслан» �
00.50 Надзвичайнi новини
01.45 Спорт
01.55 Х/ф «Остання надiя 

людства» �
03.25 Факти
03.55 ПроЦiкаве
04.35 Свiтанок

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
06.55 Т/с «Комiсар Рекс»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
12.05 Х/ф «Сукня «вiд 

кутюр» �
Маша працює у 
Петербурзі в теа-
тральній пошив-
ній. Вона знайо-
миться з амери-
канцем Тімом, 
що горить ба-
жанням одружи-
тися на красуні. У 
ніч перед весіл-
лям Маша поспі-
шає на зустріч з 
нареченим, але 
не встигає до 
розведення мо-
стів...

13.55 Т/с «Черговий янгол»
14.55 Нез'ясовно, але факт
16.00 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Зiркове життя
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зiркове життя
23.10 Т/с «Доктор Хаус»
00.10 Т/с «Комiсар Рекс»

04.40 Т/с «Ранетки»
06.15 Kids'Time
06.20 М/с «Майстер Меннi»
07.00 Kids'Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Стройбатя»
10.10 Знову разом
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.45 Свiтлi голови. Зимовi 

iгри
22.55 Т/с «Купiдон»
23.55 Т/с «Нiкiта»
00.50 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.20 Служба розшуку дiтей
01.25 Т/с «Молодi 

мушкетери»

06.45 Х/ф «Лiкар Вiра» �
08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i 

порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
13.40 Т/с «Кобра-2. 

Антитерор»
15.35 Х/ф «День 

командира 
дивiзiї» �

17.25 Т/с «Транзит для 
диявола»

18.30 Легенди карного 
розшуку

00.00 Х/ф «Ультиматум» 
02.30 Речовий доказ

08.30, 14.15, 21.15 Т/с 
«Слiд»

09.10, 22.30 Т/с 
«Подружжя»

11.10, 20.15 Т/с «Шаман»
12.10, 04.30 Нехай говорять
13.15, 05.20 Т/с «Ведмежий 

кут»
15.40, 02.20 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.30 Т/с «Тюдори. Третiй 

сезон»
00.30 Х/ф «Сторiнка 8» �
03.00 Т/с «Жити будете!»

08.00 Телепузики
09.00, 15.15 М/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
10.45, 19.35 Т/с «Дєтка»
11.40 Comedy Woman
12.30, 18.40 Даєш, молодь!
12.55, 19.10 Одна за всiх
13.25 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 21.00 Т/с «Унiвер»
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.30, 22.00 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
23.00 Т/с «Притулок»
23.55 Т/с «Секс i мiсто»
00.25 Х/ф «Майже вагiтна» 
01.55 До свiтанку

08.15, 16.30 Англiя – 
Нiдерланди. 
Товариський матч

10.20 Чемпiонат України. 
«Олександрiя» – 
«Шахтар»

13.15 Чемпiонат Бразилiї. 
Лiга Паулiста. Огляд 
туру

13.40, 22.50 Iзраїль – 
Україна. Товариський 
матч

15.40, 22.30 Футбол News. 
Live

16.00 Журнал УЄФА Євро-2012
18.30 БiГ – Бразилiя. 

Товариський матч
20.30 Нiмеччина – Францiя. 

Товариський матч
01.05 Чемпiонат України. 

«Таврiя» – «Динамо»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 29 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

ЧЕТВЕР, 1 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

13:30 «СОРОК ПЕРШИЙ» 

ПЕРШИЙ
Вихри громадянської війни зве-
ли бійця революційного загону 
снайпера Марютку і поручика 
Говоруху-Отрока. Звели, щоб 
подарувати їм любов і розлучити 
назавжди, оскільки Марютка 
завжди потрапляла в ціль...

15:30 «ДОБРОВОЛЬЦІ» (Драма)

НТН
За однойменним романом у 
віршах Є.Долматовського. Фільм 
розповідає про комсомольців 
30-х років, які працювали на бу-
дівництві московського метро, а 
потім у важкі воєнні роки героїчно 
билися на фронті.

22:50 «ОСТАННЯ НАДІЯ ЛЮДСТВА» 

ICTV
Віртуоз катани Тао веде спеці-
альний загін колишніх військових 
на геноцидну місію. Їх ціль – вам-
піри. Тао – остання надія, і він 
знає, що єдина панацея– різани-
на.

00:00 «ЛЮДИ–ТІНІ»

НТН
Звичайне сімейство стало свід-
ком інопланетного вторгнення 
на Землю і навіть зафіксувало 
це на відеоплівку. Але їм не ві-
рять ані поліція, ані співробітни-
ки центру космічних дослід-
жень.

15:35 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВІЗІЇ» 

НТН
За oднoйменною дoкyмeнтaль-
нoю пoвіcтю Олeкcaндpa Бeкa. 
Фільм присвячений грудневим 
наступальним боям 1941 року, 
які проходили за вoлoкoлaмcь-
ким нaпpямом у paйoні Poждє-
cтвєнo і Cнєгіpєй.

22:45 «РУСЛАН» 

ICTV
Колишній гангстер Руслан Дра-
чов дізнається про смерть дочки. 
Прибувши на місце злочину, він 
усвідомлює, що її вбито. Руслан 
має намір помститися вбивцям, 
але для цього йому потрібно 
дізнатися хто це зробив...

00:00 «УЛЬТИМАТУМ» 

НТН
Бен Каттер, на прізвисько Здо-
ровань, отримує замовлення на 
ліквідацію охорони військової 
бази. Блискуче виконавши за-
вдання, він раптом виявляє, що 
боєприпаси, що знаходяться 
там, призначені терористам...

01:50 «ОДНОГО РАЗУ В МЕКСИЦІ. ВІДЧАЙДУШНИЙ–2»

ІНТЕР
Цей фільм – продовження історії 
про гітариста Ель Мар'ячі. Цього 
разу він намагається перешко-
дити могутньому наркобарону 
Баррильо повалити президента 
Мексики.
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06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
06.50 Свiт тварин
07.10 Ера здоров'я
07.45 Кориснi поради
08.00 Шустер-Live
09.00 Школа юного 

суперагента
09.10 Шустер-Live
12.10 After Live
12.35 Наша пiсня
13.25 Бiатлон. ЧС. Спринт
15.00 Х/ф «Гарячий снiг» 
16.35 Бiатлон. ЧС. Спринт
18.15 Зелений коридор
18.25 Козирна unreal part-

2011
18.45 Жарт
19.30 Золотий гусак
20.05 Жарт
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Зворотнiй зв'язок
21.40 Жарт
22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров'я
23.45 Експерт на зв'язку
00.15 Скарбничка
01.20 Пiдсумки дня
01.55 After Live
02.15 Телеакадемiя
03.15 Х/ф «Гарячий снiг» 
05.00 Д/ф «Небайдужi»
05.25 Надвечiр'я

08.20 Городок
09.00 Орел i Решка
10.00 Україно, вставай!
10.40 Вирваний з натовпу
11.15 Найрозумнiший
13.05 Х/ф «Сплячий i 

красуня»
15.00 Велика рiзниця
16.00 Концерт «8 березня у 

великому мiстi»
17.55 Т/с «Байки Мiтяя»
20.00 Подробицi
20.30 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2011»

22.15 Вечiр боксу на 
«Iнтерi». Володимир 
Кличко – Жан-Марко 
Мормек

01.30 Подробицi
02.10 Х/ф «Крамер проти 

Крамера»

Для Теда Краме-
ра кар’єра завж-
ди була головним 
життєвим пріори-
тетом. Його дру-
жина Джоана не 
витримує такої 
зневаги до сім’ї з 
боку чоловіка і ті-
кає з дому, зали-
шивши на руках у 
батька маленько-
го сина...

06.15 М/с «Смурфи»
07.10 Справжнi лiкарi-2
08.05 Свiтське життя
09.05 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ»
10.10 М/с «Тiмон i Пумба»
10.35 М/с «Тiмон i Пумба»
11.00 Свiт навиворiт-2
12.05 Пекельна кухня-2
13.25 Голос країни-2. Нова 

iсторiя
15.40 Х/ф «Гюльчатай»

У маленькому 
азіатському селі 
живе прекрасна і 
добра Гюльча-
тай. Дівчині всьо-
го 17 років, вона 
мріє стати мед-
сестрою і допо-
магати людям. 
Одного разу ге-
роїня знайомить-
ся з привабли-
вим Павлом – ро-
сійським солда-
том з військової 
частини – і між 
ними спалахує 
любов.

19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Гюльчатай»
23.40 Зiрки в оперi
01.05 Х/ф «ХХХ»
02.45 Д/ф «Путiн, Росiя i 

Захiд»
04.45 Зiрки в оперi
05.45 Свiт навиворiт-2

04.45 Iнший футбол
04.45 Свiтанок
05.10 Х/ф «Мерлiн»
08.30 Бережись автомобiля
09.10 Козирне життя
09.40 Люди, конi, кролики... 

та домашнi ролики
10.00 ЄвроФуд-2012
10.25 Квартирне питання
11.25 Х/ф «Стелс»
14.20 Наша Russia
14.45 Провокатор
15.45 Максимум в Українi
16.45 Х/ф «Ямакасi, або 

Новi самураї»

18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с «Морськi 

дияволи. Долi-2»
21.00 Наша Russia
22.15 Самозванцi. Фiнал
23.15 Х/ф «Картковий 

борг» �
Життя колишньо-
го поліцейського 
елітного підроз-
ділу Метта йде 
шкереберть. Тяга 
до спиртного, 
азартні ігри, кар-
тові борги не ви-
пускають зі своїх 
пут. Але є те, за-
ради чого він 
тримається на-
плаву – це його 
донька ...

05.10 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.15 Х/ф «Кур'єр» �
07.50 Караоке на Майданi
08.50 Снiданок
09.00 Їмо вдома
10.10 Кулiнарна 

династiя
12.45 Зiркове 

життя
15.10 Х/ф «Якщо ти мене 

чуєш» �
17.15 Х/ф «Zolushka.ru» �
19.45 Х/ф «Весна на 

Зарiчнiй вулицi» �
21.50 Х/ф «Дружина за 

контрактом» �
Історія про жит-
тєвий вибір жін-
ки, яка прагне 
поєднати кар’єру 
та особисте ща-
стя. Генеральний 
директор буді-
вельної компанії 
«Т» закохується у 
ведучу телепро-
грами Наталію. 
За збігом обста-
вин її незабаром 
звільняють.

23.50 Х/ф «Якщо ти мене 
чуєш» �

01.50 Х/ф «Кур'єр» �
03.10 Нiчний 

ефiр

05.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
08.25 М/ф «Незрiвнянний 

мiстер Фокс»
10.00 Ревiзор
11.05 Аферисти
12.05 Топ-100
13.30 Новий погляд
14.30 Кухня на двох
15.30 Даєш, молодь!
16.10 Х/ф «Розплата»

18.15 Х/ф «Кучеряшка Сью»

20.40 Х/ф «Стюарт Лiттл»
22.30 Пiраньї
22.55 Х/ф «Я не знаю, як 

вона робить це» �
Кейт – фондовий 
менеджер і мати 
двох дітей. Її жит-
тя – це низка 
смішних, не-
зграбних і без-
глуздих ситуацій, 
в які вона постій-
но потрапляє, на-
магаючись всти-
гати все: міняти 
пелюшки, прода-
вати акції, з’ясо-
вувати стосунки з 
чоловіком.

00.45 Спортрепортер
00.50 Х/ф «Те, що ми 

втратили» �
02.50 Зона ночi

06.00 Уроки тiтоньки Сови
06.20 Легенди бандитської 

Одеси
07.15 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства»
09.25 Х/ф «Неслужбове 

завдання»
11.30, 02.45 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.45 Х/ф «Зсув»
15.00 Т/с «Захист Красiна»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-5»
23.00 Х/ф «У пеклi» �
01.05 Х/ф «Найманцi»
03.55 Агенти впливу
05.00 Правда життя

06.00, 05.20 Срiбний 
апельсин

07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.15 Х/ф «Великий 

тато» �
09.00, 03.50 Х/ф «Свої 

дiти» �
11.00, 01.10 Т/с «Час 

Волкова»
14.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-7»
16.00 Х/ф «Припустимi 

жертви» �
18.00, 19.20 Т/с «Цвiт 

черемшини»
21.20 Х/ф «Моя друга 

половинка» �

06.00 Дiзнайся як
06.15, 12.30 ТЕТ 2.0
07.05, 09.00 Мультик з 

Лунтиком
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30, 15.35 Єралаш
10.05, 16.15 Одна за всiх
10.35 Т/с «Хто у домi 

хазяїн?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
13.20 Х/ф «Сахара» �
15.45 Бабуни & дiдуни-2
16.40, 20.40 Т/с «Унiвер»
18.35 М/ф «Льодовиковий 

перiод-2. Глобальне 
потеплiння»

20.10, 21.40 Т/с «Унiвер. 
Нова общага»

22.05 Чортицi в спiдницях

08.10 Нiмеччина – Францiя. 
Товариський матч

10.00, 12.30, 13.00, 15.35, 
18.10, 20.45 Футбол 
News. Live

12.00, 12.40, 13.10, 15.25, 
15.45, 17.55, 18.15, 
20.25 Футбол Live

13.25  Чемпiонат України. 
«Зоря» – «Карпати»

15.55 «Олександрiя» – 
«Волинь»

18.25  Чемпiонат України. 
«Чорноморець» – 
«Iллiчiвець»

20.55  Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Спортинг»

22.55  Чемпiонат Iспанiї. 
«Севiлья» – 
«Атлетико»

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.30 Д/ф «Небайдужi»
09.55 Легко бути жiнкою
10.40 М/с «Каспер. Школа 

страху»
10.55 Вiра. Надiя. Любов
11.45 Офiцiйна хронiка
11.50, 15.15 Euronews
12.00 Новини
12.10, 21.20 Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
13.00 Околиця
13.30 Х/ф «Пiдранки» �
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.50, 03.15 Х/ф «Ємельян 

Пугачов» �
18.40 Шляхами України
19.00 Наша пiсня
19.40 221. Екстрений 

виклик
19.45 Жарт
20.40 After Live
21.15 Плюс-мiнус
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.00 Пiдсумки

05.20 Таке звичайне життя
07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Острiв 

непотрiбних людей»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Таємницi 

слiдства-7»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровиночка»
19.00 Т/с «Свати-4»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Байки Мiтяя»
22.30 Велика полiтика
01.55 Х/ф «Сiм»
03.50 Подробицi
04.15 Д/ф «Територiя 

непiзнаного. За 
межею можливого»

06.55 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
07.15 М/с «Чiп i Дейл. 

Бурундуки-рятiвники»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.00 Т/с «Клон-2»
10.55 Т/с «Клон-2»
11.45 Знiмiть це негайно
12.45 Цiлковите 

перевтiлення
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.45 Давай одружимось
15.45 Мiняю жiнку
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.45 Сiмейнi мелодрами-2
18.40 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Велика рiзниця 

по-українськи
21.00 Х/ф «ХХХ»

23.20 Д/ф «Путiн, Росiя i 
Захiд»

01.25 Т/с «Закон
i порядок-3»

02.20 Д/ф «Путiн, Росiя i 
Захiд»

04.20 Т/с «Закон 
i порядок-3»

05.05 Сiмейнi мелодрами-2

05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Утриматись 

у крiслi
07.35 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi 

новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.10 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.15 Т/с «Вiйськова 

розвiдка-2»
16.40 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Х/ф «Картковий 

борг» �
22.15 Х/ф «Стелс»

00.55 Спорт
01.00 Голi та смiшнi
02.00 Х/ф «Руслан» �
03.35 Факти
04.00 Олiмпiляпи

05.35 Документальний 
детектив

06.00 Х/ф «Аварiя – дочка 
мента» �

07.50 Х/ф «На мосту» �
10.00 Х/ф «Особисте життя 

лiкаря Селiванової» 
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Х/ф «Весна на 

Зарiчнiй вулицi» �

У маленьке мі-

стечко, де живуть 

сталевари, при-

їжджає молода 

вчителька. Їй до-

ведеться нелег-

ко – вона має на-

вчати робітників, 

які свого часу не 

змогли закінчити 

школу. Важко 

знайти спільну 

мову з доросли-

ми людьми...

20.10 Таємний шоу-бiзнес
21.15 Таємний шоу-бiзнес
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Таємний шоу-бiзнес
00.05 Х/ф «Сукня «вiд 

кутюр» �
01.45 Х/ф «На мосту» �
03.20 Нiчний ефiр

04.35 Т/с «Ранетки»
04.45 Зона ночi
06.15 Служба розшуку дiтей
06.20 Kids'Time
06.25 М/с «Майстер Меннi»
07.05 Kids'Time
07.10 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Стройбатя»
10.10 Знову разом
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
20.45 Україна чудес
21.50 Україна чудес
22.50 Т/с «Купiдон»
23.50 Т/с «Нiкiта»
00.50 Репортер

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 00.00, 02.30, 

05.00 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS. Полювання 

на вбивцю-8»
10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00 Т/с «CSI. Лас-Вегас-

10»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40 Т/с «Лiтєйний»
13.40 Т/с «Кобра-2. 

Антитерор»
15.40 Х/ф «Я, слiдчий...» �
17.20 Х/ф «Альфонс»
19.30 Х/ф «Неслужбове 

завдання»
21.30 Х/ф «Зсув»
00.30 Х/ф «Останнiй 

свiтанок» �

06.00, 05.20 Срiбний 
апельсин

07.15, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 14.10 Т/с «Слiд»
09.10 Т/с «Подружжя»
11.10, 20.15 Т/с «Шаман»
13.10, 04.35 Т/с «Ведмежий 

кут»
15.40, 02.45 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.00, 19.00, 03.35 Подiї
17.15, 03.55 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
21.15 Т/с «Охоронець-2»
01.10 Тiльки один
02.00 Ласкаво просимо

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.15 М/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
10.45 Т/с «Дєтка»
11.40 Comedy Woman
12.30, 18.40 Даєш, молодь!
12.55, 19.10 Одна за всiх
13.25 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.20 Дiм-2
16.10 У ТЕТа тато!
16.40, 20.00, 21.00 Т/с 

«Унiвер»
18.10, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
23.00 Т/с «Притулок»
23.55 Т/с «Секс i мiсто»

08.10 Англiя – Бельгiя. 
Вiдбiр до Євро-2013

10.15 Чемпiонат України. 
«Зоря» – «Металiст»

13.10, 22.50 БiГ – Бразилiя. 
Товариський матч

15.10 Д/ф «Спасибі, 
Жадсон»

15.40, 22.30 Футбол News. 
Live

16.00 Нiмеччина – Францiя. 
Товариський матч

18.00, 03.15 Iзраїль – 
Україна. Товариський 
матч

20.00 Чемпiонат Англiї. 
Огляд туру

21.00 Чемпiонат Iталiї. 
Передмова до туру

21.30 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

22.00 Futbol Mundial

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 2 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

СУБОТА, 3 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

19:30 «НЕСЛУЖБОВЕ ЗАВДАННЯ»

НТН
1945 рік, Чехія. Німеччина вже 
підписала капітуляцію, війна 
закінчена, але не для всіх. Вели-
кий загін нацистів намагається 
прорватися до союзників. Ко-
мандиру Воронкову наказано 
знешкоджувати ворогів.

21:00 «ХХХ»

1+1
Завербований Агентством На-
ціональної Безпеки США, ге-
рой повинен проникнути у те-
р о р и с т и ч н е  у г р у п о в а н н я 
«Анархія-99», що плекає мані-
акальні плани ввести в хаос 
весь світ.

21:30 «ЗСУВ» 

НТН
Вчений-сейсмолог, що живе в 
Амстердамі, і популярна журна-
лістка мимоволі стають учасни-
ками смертельної гри, яку веде 
синдикат, що виношує плани 
захоплення влади в колишніх 
південних республіках СРСР.

22:15 «СТЕЛС» 

ICTV
Група пілотів бере участь у роз-
робці надсекретного літака. Під 
час одного з випробувальних 
польотів удар блискавки виво-
дить комп'ютер з-під контролю. 
Тепер пілотам потрібно довести 
свою перевагу над машиною.

16:10 «РОЗПЛАТА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Гангстера на ім'я Портер неаби-
як підставляють в угоді. Йому 
щастить: він залишається жи-
вим. На карту поставлено сімде-
сят тисяч доларів. Портер вирі-
шує будь-якою ціною«повернути 
борг» колишнім компаньйонам. 

16:45 «ЯМАКАСІ, АБО НОВІ САМУРАЇ» 

ICTV
Вони не вірять в закон гравітації 
і не звертають на нього увагу. 
Молодь Парижа обожнює їх, а 
поліція ненавидить. Вони– яма-
касі, сучасні самураї, які воюють 
проти темряви і жорстокої дійс-
ності. Їх семеро.

18:15 «КУЧЕРЯШКА СЬЮ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Герой – бродяга, що мандрує по 
Америці разом з маленькою 
дівчинкою, – випадково знайо-
миться з жінкою-юристом, 
власницею процвітаючої фірми. 
Їхні стосунки складаються до-
сить незвичайно...

23:00 «У ПЕКЛІ» 

НТН
Жорстоко розправившись з 
убивцею своєї дружини, амери-
канець Кайл, що працює в Росії, 
опиняється в легендарній 
в'язниці «Кривава», куди бояться 
потрапити навіть найкрутіші 
бандити і бувалі рецидивісти.
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06.00 Уроки тiтоньки Сови
06.15 Легенди бандитської 

Одеси
07.30 Т/с «Захист Красiна»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 03.30 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi 

святi»
14.00 Найкращi бої братiв 

Кличків
15.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-5»
19.00 Х/ф «Найманцi»
21.00 Х/ф «Тільки 

найсильнiшi» �
23.00 Х/ф «Павуки-2» �
00.50 Х/ф «Безсмертнi» �
02.30 Речовий доказ

06.00, 05.20 Срiбний 
апельсин

07.00 Подiї
07.20, 10.00 Х/ф «Моя 

друга половинка» �
09.00 Ласкаво просимо
12.00 Т/с «Цвiт черемшини»
15.00 Т/с «Жити будете!»
15.55 Футбол. Прем'єр Лiга. 

«Шахтар» (Донецьк) – 
«Днiпро» 
(Днiпропетровськ)

18.00, 19.30 Т/с «Слiдчий 
комiтет»

19.00, 03.30 Подiї тижня
22.30 Футбольний уїк-енд
23.30 Х/ф «07-й змiнює 

курс» �

07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.05 Смiшний та ще 

смiшнiший
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. 

Євробачення
10.30 Кумири i кумирчики
11.00 Шеф-кухар країни
11.55 Караоке для дорослих
12.35 Доки батьки сплять
13.05 Атака магiї. 

Мистецтво за брамою
13.30 Ближче до народу
14.10, 17.55 Бiатлон. ЧС. 

Гонка переслiдування
15.25 Дiловий свiт. Тиждень
15.55 Золотий гусак
16.20 Х/ф «Свiй серед 

чужих, чужий серед 
своїх» �

18.30 Маю честь запросити
19.15 Адреналiн
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу
23.35 Новини
02.05 Х/ф «Рiно Гаетано»
05.30 Околиця

06.00 Вечiр боксу на 
«Iнтерi». Володимир 
Кличко – Жан-Марко 
Мормек

09.30 Школа доктора 
Комаровського

10.05 Недiля з «Кварталом»
11.05 Велика рiзниця
12.10 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2011»

13.50 Т/с «Свати-3»
14.50 Т/с «Свати-4»
18.05 Х/ф «Опiвднi на 

пристанi». 1 с.
Батьки Даші за-
гинули, коли во-
на була дитиною, 
але дівчинка ще 
довго чекала їх 
біля огорожі бу-
динку – бабуся 
не наважувалася 
розповісти їй 
правду. Минають 
роки, Даша зу-
стрічає своє ко-
хання, і майбутнє 
бачиться щасли-
вим і безхмар-
ним...

20.00 Подробицi
20.55 Х/ф «Опiвднi на 

пристанi». 2 с.
22.45 Що? Де? Коли?
00.00 Х/ф «Старим тут не 

мiсце»
02.00 Подробицi
02.45 Д/ф «Сiм смертних 

грiхiв. Сестри гнiву»
03.30 Д/ф «Сiм смертних 

грiхiв. Дiти лiнощiв»

06.45 Х/ф «Мiст у 
Терабiтiю»

08.30 Марiчкин 
кiнозал

09.05 Лотерея «Лото-
Забава»

10.10 М/с «Тiмон i Пумба»
10.35 М/с «Тiмон i Пумба»
11.00 Дикi та смiшнi
11.25 Хованки
12.25 Я так живу
13.05 Велика рiзниця 

по-українськи
13.45 Х/ф «А ви йому 

хто?» �
15.40 Х/ф «Шлях до себе» 

Щастя Ради і Ва-
лерія раптово 
руйнується: на-
речений кидає 
вагітну дівчину 
напередодні ве-
сілля. Цьому 
сприяла його ма-
тір, яка впевнена, 
що Рада – відь-
ма, а її сина вона 
приворожила.

19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни-2. Нова 

iсторiя
22.25 Т/с «Iнтерни»
22.50 Свiтське 

життя
23.50 ТСН-Тиждень
00.45 Х/ф «Нова 

земля» �
02.50 Хованки
03.40 Х/ф «Шлях до 

себе» �

08.00 Анекдоти 
по-українськи

08.35 Т/с «Рюрики»
09.10 Х/ф «Кодекс злодiя»
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.20 Спорт
12.25 Х/ф «Ямакасi, або 

Новi самураї»
14.20 Х/ф «Ямакасi-2. Дiти 

вiтру»
16.20 Т/с «Морськi 

дияволи. Долi-2»
18.45 Факти тижня
19.40 Спорт
19.45 Х/ф «Паршивi вiвцi»
00.00 Голi та смiшнi
01.05 Х/ф «Будинок 

воскових фiгур» �
Автомобіль ла-
мається, і компа-
нії молодих лю-
дей доводиться 
звернутися за 
допомогою до 
мешканців ма-
ленького містеч-
ка. Головною 
визначною 
пам’яткою цієї 
місцевості є бу-
динок з великою 
кількістю реалі-
стичних воскових 
фігур.

03.00 Iнтерактив. Тижневик
03.15 Х/ф «Непроханi» �
04.35 Свiтанок

05.25 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.50 Х/ф «Мiй любимий 
клоун» �

08.40 Снiданок
08.50 Їмо вдома
10.40 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
11.40 Караоке на Майданi
12.40 Х/ф «Дружина за 

контрактом» �
14.45 Таємний шоу-бiзнес
15.50 Таємний шоу-бiзнес
16.55 Таємний шоу-бiзнес
18.00 Паралельний свiт
19.00 Екстрасенси ведуть 

розслiдування
21.10 Х/ф «Роман у 

листах» �
23.10 Х/ф «Дочка» �

Успішний бізнес-
мен випадково 
дізнається про 
зраду дружини зі 
своїм кращим 
другом. Він одра-
зу втрачає і дру-
га, і дружину. У 
відчаї він виїж-
джає до міста, де 
живе його перше 
кохання. Але не 
так просто знову 
знайти щастя...

01.10 Неймовiрнi iсторiї 
кохання

02.05 Х/ф «Мiй любимий 
клоун» �

03.30 Нiчний ефiр

05.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Клiпси
06.05 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лiкаря
08.25 Даєш, молодь!
08.50 М/ф «Том i Джеррi 

проти Карибських 
пiратiв»

10.30 Свiтлi голови
11.40 Парад порад
12.50 Шоуманiя
13.45 Файна Юкрайна
14.30 Х/ф «Камiнь бажань»
16.20 Х/ф «Стюарт Лiттл»
18.00 Х/ф «Марс атакує!» 

20.05 Х/ф «Ромео повинен 
померти» �

22.30 Пiраньї
23.00 Х/ф «Нiчний 

продавець» �
У місті вештаєть-
ся маніяк. Його 
час – ніч. Його 
улюблена погода 
– дощ. І саме в 
таку ніч студент, 
підроб ляючи, за-
ступає на зміну в 
цілодобовий ма-
газин. У цей час 
його бос відправ-
ляється в казино, 
а дружина боса 
вирішує розва-
житися.

08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30 Х/ф «Сахара» �
11.45 Єралаш
12.10 Одна за всiх
12.40 Т/с «Хто у домi 

хазяїн?»
13.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.10 Чортицi в спiдницях
14.35 Валєра TV
15.05, 20.40 Т/с «Унiвер»
16.55 М/ф «Льодовиковий 

перiод-2. Глобальне 
потеплiння»

18.25, 00.35 Х/ф «Шiсть 
днiв, сiм ночей» �

20.10, 21.40 Т/с «Унiвер. 
Нова общага»

22.05 Бабуни & дiдуни-2
22.30 Х/ф «Глянець» �
02.15 Дурнєв + 1

08.10 «Чорноморець» – 
«Iллiчiвець»

10.00, 12.30, 15.25, 16.45, 
18.10, 20.25 Футбол 
News. Live

10.20 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Спортинг»

12.00, 12.45, 14.55, 15.50, 
17.55, 18.15 Футбол 

12.55  «Ворскла» – 
«Кривбас»

15.55  Чемпiонат Iталiї. 
«Рома» – «Лацiо»

18.25  Чемпiонат України. 
«Таврiя» – 
«Металург»

20.40 Чемпiонат Iспанiї. 
«Гранада» – 
«Валенсiя»

22.25  Чемпiонат Iспанiї. 
«Реал» – «Еспаньол»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 4 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ

СКАНВОРД

18:00 «МАРС АТАКУЄ!» 

НОВИЙ КАНАЛ
Вони прилетіли з Марса і хочуть 
захопити всю Землю. Президент 
США, генерали і маршали шоко-
вані: вони не знають, що робити. 
І тільки одна бабуся, яка сходить 
з глузду, зможе врятувати рідну 
планету...

19:00 «НАЙМАНЦІ» 

НТН
Посередник наймає професіо-
налів, щоб звільнити з в'язни -
ці сина наркодилера. Всі пого-
дилися, лише найноровливішого 
– Джона Зігера – довелося шан-
тажувати. Звичайно ж, Джон 
починає розігрувати свої карти.

21:00 «ТІЛЬКИ НАЙСИЛЬНІШІ» 

НТН
Відслуживши в американській 
армії, герой фільму, чемпіон 
світового класу з бойових ми-
стецтв, повертається додому в 
Бразилію, де вкладає всю свою 
силу й навички в боротьбу з 
молодіжними бандами.

00:00 «СТАРИМ ТУТ НЕ МІСЦЕ» 

ІНТЕР
Роботяга знаходить в пустелі 
гору трупів, вантажівку, набиту 
героїном і спокусливу суму у 
розмірі два мільйони доларів. 
Він вирішує забрати гроші собі, 
результатом чого стає хвиля 
насильства.
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

Мій чоловік – герой! Прой-
шов дві війни. Втомився. Вимкнув 
комп’ютер. Ліг спати.

* * *
Дівчата, обов’язково вчіться го-

тувати! Неважливо, за кого ви вийде-
те заміж, але за будь-яких обставин 
воно буде хотіти їсти!

* * *
Статус в соціальній мережі: “Не 

буду писати, що мій чоловік поїхав 
у тривале відрядження! А то ще ма-
ніяки якійсь прийдуть на столичну 
Зелену вулицю, будинок 15, квар-
тира 103 (3-ій під’їзд, код на дверях: 
1234)!”.

* * *
Журнал “Хімія і життя” почав 

пуб лікувати кулінарні рецепти.

* * *
– Га-а-алю-ю-ю!!!
– Що???
– Я люблю тільки тебе!
– Три чотири чотири...
– З мобільного?
– З якого мобільного?! Це код 

під’їзду, заходь, недоумку!

МИТЬ РОЗРЯДКИ

Відповіді на сканворд, опублікований 
у попередньому номері:

ОГОЛОШЕННЯ

ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади державного службовця

• провідного спеціаліста інформаційно-аналітичного від-
ділу штабу

Вимоги до кандидата: громадянство України; вища 
освіта відповідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді 
спеціаліста І або ІІ категорії не менше 1 року або стаж 
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 
2 років; вільне володіння державною мовою та вміння 
працювати з оргтехнікою.

До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються 
такі документи: особова картка (форма П-2ДС) з відпо-
відними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, за-
свідчені нотаріально копії документів про освіту та під-
вищення кваліфікації, декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 
рік, копія паспорта, медична довідка про стан здоров’я, 
письмова згода на проведення спеціальної перевірки, 
копія трудової книжки, копія військового квитка (для 
військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу 
за адресою: 79017, м. Львів, вул. Мечникова, 16-А.

За довідками звертатися до відділу кадрів 
за тел. (032) 239-00-81.

Більше 50-ти років життя присвятив 
почесній справі охорони державних 
кордонів нині полковник у відставці 
БЕСАРАБ Леонтій Васильович. Після 
закінчення військового училища він 
розпочав службу на прикордонній заставі, 
що дислокувалася на острові Хіумаа в 
Естонії. Згодом продовжував її в іншому 
місці – у Литві. Та найбільш помітні рядки у 

біографії офіцера залишили роки служби у тодішньому Західному 
прикордонному окрузі. Довелося йому брати участь й у виконанні 
інтернаціонального обов’язку на посаді радника політичного 
комісара прикордонної бригади Народної Республіки Мозамбік. 
Колеги, друзі, ветерани-побратими прикордонної служби вітають 
полковника у відставці БЕСАРАБА Леонтія Васильовича з ювілеєм 
– 80-річчям з Дня народження і щиро бажають імениннику 
козацького здоров’я та усього найкращого у подальшому житті!

Колектив управління міжнародного співробітництва щиро вітає 
старшого офіцера відділу з питань європейської інтеграції та 
міжнародного прикордонного співробітництва підполковника 
ПЕТРОВУ Юлію Михайлівну з Днем народження! 
Щасливої долі, міцного здоров’я, вдачі на довгі роки, надійних 
друзів, здійснення всіх мрій і задумів! Нехай доля буде привітною, 
життєва дорога – чистою, а життя – казкою, у якій ти завжди будеш 
бажаним гостем! Бажаємо нових здобутків, незгасної енергії та 
невтомності в усіх справах!

Колектив управління аналізу, оцінки ризиків та статистики АДПСУ 
щиро вітає з Днем народження старшого офіцера інформаційно-
аналітичного відділу Південного регіонального управління 
підполковника БУСЛЮКА Івана Віталійовича! 
Бажаємо міцного здоров’я, удачі та успіхів у службі! 

Слухачі 124-ої навчальної групи НАДПСУ ім. Богдана Хмельницького 
щиро вітають з Днем народження начальника окремого 
регіонального центру комплектування полковника МАМИКУ 
Олександра Сергійовича та викладача кафедри оперативного 
мистецтва підполковника КУЛІША Романа Степановича! 
Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, успіхів у 
навчанні та службі! 

Колеги щиро вітають доцента кафедри англійської мови 
НАДПСУ підполковника ЯНКОВЦЯ Андрія Володимировича 
з Днем народження! Від усього серця бажаємо здоров'я, щастя, 
добробуту, творчої наснаги та значних здобутків у службі. Нехай 
рідні завжди оточують Вас любов'ю, а коллеги – повагою!

Дружина та донечка щиро й сердечно вітають з Днем захисника 
Вітчизни ветерана військової служби ГАЛИЦЬКОГО Олександра 
Миколайовича!

Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта!
Любимый, пусть тревог не будет,
Пусть только счастье ждёт тебя,
Пусть никогда никто не судит,
Желаем искренне любя.
Пусть каждый день удачу дарит
И процветание несёт,
Пусть груз проблем совсем не давит,
А просто в прошлое уйдёт!

Щиро вітаємо з Днем народження Голову об’єднаної 
профспілкової організації Державної прикордонної служби 
України ПТИЦЮ Антоніну Миколаївну!
Ви відомі як професіонал, людина компетентна, вольова 
й доброзичлива, яка користується авторитетом і повагою. 
За Вашими плечима – багатолітній досвід, визнання та 
принципова позиція, що викликає глибоку шану. Безперечно, 
секрет успіху полягає у любові до людей, доля яких Вам ніколи 
не байдужа.
Бажаємо багато світлих літ у мирі, щасті, здоров’ї та добробуті! 
Нехай поруч з Вами завжди йдуть віра, надія, оптимізм і 
впевненість, а тепло родинної оселі захищає від негараздів, додає 
сил і натхнення! Дякуємо за співпрацю.

З повагою, колеги та друзі

Дружина, діти та персонал Одеського загону Морської охорони 
щиро вітають з Днем народження командира КрМО «Поділля» 
капітана 3 рангу КУЗІНА Петра Миколайовича та бажають 
міцного здоров’я, щастя родинного благополуччя й успіхів  
у службі!

Бажаємо кохання, гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій.
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!

Командування та персонал Бердянського прикордонного загону 
щиро та сердечно вітають своїх колег, народжених у лютому:
майорів – НЕЧКАЛЮКА Романа Васильовича, 
ФАДЄЄВА Ігоря Володимировича, 
НАШУТИНСЬКОГО Євгена Валерійовича, 
капітана КОЗЛОВСЬКОГО Романа Миколайовича, 
лейтенанта ВОРОНА Андрія Олександровича, 
старшого прапорщика КОВАЧА Володимира Васильовича!
Бажаємо іменинникам міцного здоров'я, особистого щастя, 
добробуту та успіхів у службі! 

Керівництво та персонал ВПС «Черепківка» Чернівецького 
ПЗ щироседечно вітають з Днем народження заступника 
начальника відділу з ОРР – начальника групи капітана ТУЗА 
Тараса Валерійовича, інспектора ПС старшого прапорщика 
КАТЕРИНЮКА Сергія Дмитровича, інспектора ПС старшого 
сержанта ЗІЛЬОНКУ Олександра Васильовича та молодшого 
інспектора ПС ГУЦУЛЯКА Василя Михайловича! 

Нехай щастя будуть повні долоні,
Хай вічно буде на душі весна,
Нехай життя несеться, як лихі коні,
І ваші домівки оминає біда!

Щиро вітаємо з Днем народження старшого сержанта ОКПП «Київ» 
ГАРАСЬКОВУ Вікторію Вадимівну!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, любові від усіх, родинного 
благополуччя, щоб збувалися всі побажання та успіхів у службі.

Родина, друзі та колеги

Колектив кафедри перекладу НАДПСУ щиро вітає з Днем 
народження чарівних і милих колег КАРПУШИНУ Майю 
Григорівну та МАЛАЩУК Тетяну Володимирівну!

Нехай жіноче щастя квітне веселково,
І хай лунає скрізь привітне слово,
Хай Бог благословляє Вашу долю,
І вбереже Вас від розчарування й болю.
Достатку, щастя, радості й любові
Родині Вашій в доброму здоров’ї!

ОТАКОЇ!

Влас. інф.

2015 року в Азербайджані плану-
ють почати будівництво найвищої 
у світі будівлі. Висота рекордсме-
на становитиме 1050 метрів, що на 
220 метрів вище нинішнього найви-
щого хмарочоса „Бурдж Халіфа” в 
Об’єднаних Арабських Еміратах.

Для будівництва „Вежі Азербай-
джан” (так вирішили назвати будів-
лю) обрано вельми незвичне місце. 
Архітектори планують звести хмаро-
чос і ціле місто навколо нього на 41-
му штучному острові. 

Штучні Хазарські острови розта-
шовані у Каспійському морі на пів-
денний захід від Баку. Планується, 
що острови стануть новим бізнес-
центром країни. 

У місті, розрахованому на один 
мільйон мешканців, зокрема, буде 
свій аеропорт і навіть траса для пере-
гонів Формули-1. 

Загальна вартість проекту – 100 
млрд. доларів США, два з яких будуть 
потрачені на „Вежу Азербайджан”.

Будівництво хмарочосу планують 
завершити до 2019 року, а островів – 
до 2022 року.                     n

В Азербайджані зведуть 
найвищий у світі хмарочос

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 01лютого 2012 року №46-ос  
По Національній академії ДПСУ ім. Б.Хмельницького
підполковник 
майору САВЧУКУ Андрію Ігоровичу      

від 07 лютого 2012 року №57-ос  
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник 
майору ДЕНИСЕНКОВУ Олексію Володимировичу  

від 14 лютого 2012 року №68-ос                             
по Північному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник 
майору КОВАЛЬЧУКУ Андрію Володимировичу    

по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору МАТРОСОВУ Максиму Володимировичу                             

по Південному регіональному управлінню ДПСУ
майору РИЖУКУ Денису Володимировичу

від 20 лютого 2012 року №74-ос  

по Північному регіональному управлінню ДПСУ

полковник 
підполковнику ЛЕТОШКУ Олегу Валерійовичу 

по Південному регіональному управліннюДПСУ
підполковнику СУХОМУ Сергію Васильовичу 

Управління кадрів АДПСУ




