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Закон. Дисципліна. Кордон

«У нас кожен займається своєю
справою і робить це самовіддано»
Львівський прикордонний загін повсякчас займає
лідируючі позиції у системі Держприкордонслужби
України. Про службові будні «зелених кашкетів» із міста
Лева напередодні 70-річчя частини «Прикордонник
України» спілкувався з начальником Львівського
прикордонного загону полковником Олександром
АДАМЧУКОМ.

Вступаючи на службу, людина разом із погонами
отримує неабияку владу – вирішувати, що відповідає
вимогам закону, а що ні. Утім разом із владою слуга народу
отримує і неабияку спокусу трактувати правові норми посвоєму. І зрештою – спотворювати мету, заради якої почато
служіння. Щоби цьому запобігти, держава має пильно
контролювати своїх захисників, і залежно від «важкості»
випадку застосовувати або профілактику, або нетравмуючу
«терапію», а інколи – і негайне «хірургічне» втручання.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Львівському тричі орденоносному – 70!

1 серпня «Карпатському» орденів Олександра
Невського, Михайла Кутузова та Червоної
Зірки Львівському прикордонному загону
виповнюється 70 років. Частина пройшла
славний бойовий шлях, а її бійці золотими
літерами вкарбували свій вклад в історію
кордону Вітчизни. Нинішнє покоління
львівських охоронців рубежу гідно продовжує
справу попередників, демонструючи
повсякчас кращі у відомстві результати
оперативно-службової діяльності.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ПЕРСПЕКТИВНА МОЛОДЬ

Чим живе футбольна Рава-Руська

Програма телепередач

Містечко Рава-Руська, яке знаходиться на кордоні з Польщею,
останнім часом крок за кроком перетворюється на потужний
спортивний осередок у Львівській області. Нещодавно місцеві дітлахи
виграли престижний міжнародний футбольний турнір, так звану
«східноєвропейську Лігу чемпіонів» – дитячий футбольний фестиваль
Fragaria Cup-2013. А найближчий сезон на місцевому стадіоні – свої
домашні матчі у чемпіонаті України з футболу серед клубів Прем’єрліги – проводитиме юнацька команда ФК «Карпати» (Львів).
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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Державний кордон України перетнуло

2,7 млн
осіб

500

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
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59
осіб

>

на 29 липня – 4 серпня
2013 року
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Вилучено

>

стор.

41 од. 34
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речовин
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2,5
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млн грн.
контрабандних товарів
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СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА

n Координація

Адмінпослуги: швидкість та доступність

Відбулося чергове засідання
Координаційного штабу з питань
безпеки та правопорядку під
час підготовки і святкування в
Україні 1025-річчя хрещення
Київської Русі під керівництвом
радника Президента України
Ігоря КАЛІНІНА. Під час
засідання відзначено значний
обсяг проведених підготовчих
заходів в регіонах України та
наголошено про важливість
скоординованих дій органів
державної влади, громадськості
задля забезпечення стабільної
обстановки під час святкування
ювілею. У ході роботи штабу
було заслухано доповіді
представників державних органів
про виконані заходи, готовність
визначених сил та засобів до
виконання завдань із організації
безпеки та правопорядку, а також
уточнено питання взаємодії
під час проведення заходів зі
святкування ювілею хрещення
Київської Русі.
Юрій ЗАНОЗ

Уряд ставить собі за мету полегшити доступ
населення і підприємств до адміністративних послуг
на території всієї країни. Про це заявив Перший
віце-прем’єр-міністр України Сергій АРБУЗОВ під
час церемонії підписання Меморандуму про співпрацю
між Державною реєстраційною службою України і
«Укрпоштою».

безпеки

n Авіаперевізникам
– «зелене світло»

Державіаслужба
України продовжує роботу
з лібералізації авіаційних
перевезень та розвитку
регулярного повітряного
сполучення. Так, в Україні у
2012 – першому півріччі 2013
року відбувається подальший
розвиток мережі маршрутів як
українських, так й іноземних
авіаперевізників. Зокрема,
у першому півріччі 2013
року регулярні міжнародні
польоти виконували 11
українських авіакомпаній та
54 іноземні, з яких 7 нових.
Українські авіаперевізники на
регулярній основі виконували
пасажирські рейси за 13 новими
міжнародними маршрутами,
а іноземні – за 11. Регулярні
ж внутрішні повітряні
пасажирські перевезення у
першому півріччі 2013 року
здійснювали 7 вітчизняних
авіакомпаній, які забезпечували
повітряним сполученням 14
міст України.
Олена ТАЩИЛІНА

n Квиток
власноруч

З 23 липня електронні
посадочні документи, які діють
на швидкісні потяги Інтерсіті+
і потяг Київ – Донецьк,
набули статусу розрахункового
документа (фіскального чека).
Завдяки цьому електронні
квитки стали легітимні для
звітності і віднині немає потреби
друкувати їх ще й на діючих
бланках проїзних документів.
Про це у ході брифінгу повідомив
заступник генерального
директора Укрзалізниці
Павло ЧЕКАЛОВ. Він також
зазначив, що електронні квитки
впроваджуються у кілька етапів,
поступово кількість потягів,
на які буде розповсюджено
технологію, збільшуватиметься,
а також розширюватимуться
технічні можливості роботи
квиткових кас.
Максим МАЛОВ

Максим СІБУРОВ

«Це підписання – дуже важлива подія. Мета – спростити доступ
громадян до адміністративних послуг: таких як реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, проставлення апостиля на
офіційних документах та реєстрація майнових прав», – зазначив
Сергій АРБУЗОВ.
Він заявив, що тепер у громадян України, чи то в мегаполісі, чи
в маленькому селі, буде можливість звернутися в «Укрпошту» і здати пакет документів для передачі в реєстраційну службу, а потім вже
отримати пакет документів прямо на свою домашню адресу.
«Реалізація цього проекту відбувається в рамках програми економічних реформ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Упевнений, що
нововведення буде дуже корисним. І наші громадяни зможуть відчути на собі турботу держави про їх вільний час і кошти. Сподіваюся,
вже через кілька місяців ми отримаємо від людей зворотний зв'язок
– як ця подія вплинула на їхнє життя», – додав Сергій АРБУЗОВ.

До мінімального базового переліку послуг будуть входити: державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
проставлення апостиля на офіційних документах, державна реєстрація друкованих засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності; державна реєстрація
прав на нерухоме майно та надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно.
Старт проекту планується в четвертому кварталі 2013 року. Таким
чином, до кінця року громадяни зможуть отримати доступ до адміністративних послуг Укрдержреєстру у відділеннях поштового зв'язку
на всій території країни.
n

ЗАКОНОПРОЕКТ

Правила рибальства стануть жорсткішими
Уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за
порушення правил рибальства)».
Олена ТАЩИЛІНА

Зокрема, нововведення стосуватимуться порушення правил
використання об'єктів тваринного світу; експлуатації на водних
об’єктах водозабірних споруд,
не забезпечених рибозахисним
обладнанням; порушення вимог щодо охорони середовища
перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та
схрещування диких тварин; перевищення лімітів та нормативів
використання природних ресурсів, перевищення затверджених
лімітів (квот) та нормативів використання водних біоресурсів;
уточнення повноважень органів
та осіб, які мають право складати

протоколи про адміністративні
правопорушення.
Також законопроект передбачає посилення відповідальності за порушення правил

рибальства, такі як проведення робіт на рибогосподарських
водних об’єктах без погодження
відповідно до законодавства та
невжиття заходів щодо збере-

ження середовища існування та
умов відтворення водних біоресурсів.
На переконання урядовців,
посилення відповідальності за
порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а
саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог
щодо охорони середовища їхнього перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних
біоресурсів у водних об’єктах.
Нагадаємо, що на сьогодні в
Україні притягнення до адміністративної відповідальності за
порушення правил використання об’єктів тваринного світу та
порушення вимог щодо охорони
середовища їхнього перебування
здійснюється на підставі Кодексу України про адміністративні
правопорушення, норми відповідальності в якому встановлені
майже 15 років тому.
n

СПРАВИ ВІЙСЬКОВІ

Уряд подбав про резервістів
Кабінет Міністрів України затвердив постанову, розроблену
Міністерством оборони України на виконання Закону України «Про
Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010
рік» з метою вдосконалення системи заохочення резервістів.
Андрій КУЧЕРОВ

Служба у військовому резерві – це вид
добровільного
виконання
військового
обов’язку громадянами України. Вона встановлюється з метою планомірної підготовки
резервістів для комплектування ЗС України
в особливий період.
Міністерство оборони з метою поліпшення соціального захисту резервістів
опрацювало проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України
щодо служби у військовому резерві», який
2 липня 2013 року прийнятий Верховною
Радою України в першому читанні 336 голосами.

Прийняття постанови стане вагомим доповненням щодо соціального захисту резервістів і посилить матеріальну мотивацію до
проходження служби у військовому резерві.
Постановою пропонується збільшити
розміри одноразового грошового заохочення всім категоріям резервістів у середньому
на 600-1100 гривень (у зв’язку зі збільшенням грошового забезпечення порівняно з
2006 роком приблизно в 1,6 раза).
На цей час розміри одноразового грошового заохочення резервістів у середньому становлять 1500 (від 1000 до 2000) гривень. Після підвищення становитимуть у середньому
2400 (від 1600 до 3100) гривень.
Передбачена в проекті Державної комплексної програми реформування і розвитку
Збройних Сил України на період до 2017

року, схваленому Кабінетом Міністрів України, чисельність резервістів до кінця 2017
року становитиме 14 тисяч осіб.
Виплата одноразового грошового заохочення здійснюється один раз на рік тільки
тим резервістам, які виконали програму підготовки у відповідному році (перебували на
зборах).
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

З повагою до видання

n Долари

Днями в Адміністрації
Держприкордонслужби відбулися
урочистості з нагоди річниці заснування
газети «Прикордонник України».
Ювілярка відзначила свій 70-й день
народження. Зважаючи на поважний
строк служби та заслуги іменинниці,
святкові заходи відбулися на високому
представницькому рівні.

Українця, який підозрюється
в крадіжці та перевезенні 110
тисяч доларів США, виявили в
пункті пропуску «Довжанський»
прикордонники Луганського загону
спільно з митниками. Чоловіка
затримали, коли він прямував до
Росії автомобілем «Мазда». Згодом
був зупинений автомобіль «Деу»,
який також залишав межі України.
Керувала автівкою громадянка
Росії. Під час поглибленого огляду
були виявлені 110 тисяч доларів
США, які жінка заховала в салоні
транспортного засобу під чохлами
передніх сидінь. У ході встановлення
обставин виявилось, що громадянка
є дружиною затриманого. Знайдені
кошти та затриманих передано
міліції.
Олена ТАЩИЛІНА

Максим СІБУРОВ

Поздоровити
відомче
видання прибули тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Державної прикордонної служби України
генерал-полковник
Павло ШИШОЛІН, заступник Міністра внутрішніх
справ – керівник апарату
генерал-полковник міліції
Сергій ЛЕКАРЬ, заступник
директора Департаменту інформації та комунікацій з
громадськістю Кабінету міністрів України Сергій САМОЙЛЕНКО, голова Національної спілки журналістів
України Олег НАЛИВАЙКО, представник Синодального відділу Української
Православної Церкви по

під чохлами

взаємодії із Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України
протоієрей Валерій КЛИМЕНКО та інші поважні
гості.
Із сердечними словами
привітання вони звернулися до персоналу редакції
та ветеранів-журналістів,
засвідчуючи свою повагу до видання. Одночасно
з вітальними промовами
тривало вручення нагород,
грамот, відзнак та цінних
подарунків колективу та
ветеранам редакції.
У ході урочистостей присутні привітали голову ветеранської організації Державної прикордонної служби
України генерал-лейтенанта
у відставці Анатолія МАКАРОВА, який з’явився на світ
в один день із газетою. n

n Цінитель

пневмозброї

Прикордонники Львівського
загону та працівники митниці у
міжнародному автомобільному
пункті пропуску «Рава-Руська»
виявили арсенал пневматичної
зброї. Під час проведення спільного
огляду автомобіля «Рено», яким
керував громадянин України,
працівники пункту пропуску в
салоні та багажнику знайшли
8 пістолетів, 6 автоматів та 3
гвинтівки. Наразі зброю у чоловіка
вилучено.
Ярослава МЕЛЬНИК

УРОЧИСТОСТІ

«Шепіт» отримав друге життя

На Буковині в Путильському районі відкрито новий підрозділ –
прикордонний пост «Шепіт», який сформовано на базі колишньої
прикордонної застави імені К.Г. Алексєєва. Сьогодні новостворений
підрозділ взяв під охорону майже 20 кілометрів українськорумунського кордону та увійшов до складу ВПС «Селятин»
Чернівецького загону.
Сергій БРОВКО

З нагоди відкриття прикордонного поста «Шепіт» відбувся урочистий мітинг. Перед

початком церемонії гостей зустріли з хлібом
та сіллю, а згодом під звуки державного гімну
розпочалися урочистості, в яких взяли участь
керівництво прикордонного загону та району, представники духовенства, правоохоронних органів. Після приємних слів та побажань

n «Ягідник»–
грабіжник

феєрією свята стали прекрасні юні дарування
Путильщини, які подарували охоронцям кордону пісенні композиції, по завершенню яких
всі бажаючі мали змогу ознайомитися з новоствореним підрозділом. Адже тривалий час він
не використовувався в охороні кордону, а тому
чимало зусиль довелося докласти, щоб дати друге життя колишній прикордонній заставі, вже в
якості нового підрозділу сучасного типу.
n

ТУРСЕЗОН

Черг вдалося б уникнути…
Автономна республіка Крим нинішнього року переживає
справжнісінький туристичний бум. Відвідати півострів забажали
чимало росіян та білорусів, що спричинило чималі черги на спільному
кордоні. Щоправда, не з вини українських контролюючих служб.
Максим СІБУРОВ

Ще на початку літа цього року керівництво Державної прикордонної служби України неодноразово повідомляло, що у найбільш активний та відповідальний період
року – туристичний сезон, українські при-

кордонники готові до різкого збільшення
пасажиро-транспортного потоку. Прогнозуючи його зростання, українські охоронці
рубежу вжили додаткових заходів для уникнення можливих ускладнень.
Варто відзначити, починаючи з червня
пасажиропотік з боку Російської Федерації зріс у 10 разів. Причому основне навантаження припадає на пункти пропус-

ку «Гоптівка», «Бачівськ» та «Плетнівка».
Причина, на думку експертів, полягає в
тому, що росіяни недостатньо добре інформовані про інші пропускні пункти, обравши які півкілометрових черг вдалося б
уникнути.
n

Охоронці рубежу Житомирського
загону затримали двох чоловіків, які
збирали ягоди неподалік кордону.
Під час перевірки з’ясувалося,
що в них немає документів.
Встановлюючи особи «ягідників»,
правоохоронці з’ясували, що один
з них є громадянином України, а
інший – громадянином Республіки
Білорусь. Однак у ході подальших
заходів було також встановлено,
що білорус з 2006 року знаходиться
в розшуку за грабіж, а метою його
перебування в прикордонні було
намагання незаконно перетнути
державний кордон, аби уникнути
відповідальності.

n «Нашпигований»
куривом

Прикордонники Мукачівського
загону в пункті пропуску «Лужанка»
виявили «нафарширований»
сигаретами позашляховик. Водій
автомобіля «Мерседес» для
проходження контролю обрав
смугу руху «зелений коридор»,
демонструючи, що не перевозить
заборонених предметів. Можливо
він також сподівався, що його
транспортний засіб не викличе
підозри у правоохоронців. Однак
даремно. У ході візуального огляду
одразу були помічені деякі зміни
в конструктивних особливостях
авто. Як з'ясувалося, в елітній
автівці майже не залишилося
вільного місяця, куди б можна було
ще заховати сигарети. Цигарки
витягували з-під обшивки дверей,
заднього сидіння та багажника.
Загалом українець перевозив 2 160
пачок сигарет. Наразі окрім курива
водій втратив і авто.
Андрій ДЕМЧЕНКО
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Олександр АДАМЧУК:

«У нас кожен займається своєю справою і робить це самовіддано»
Львівський прикордонний загін повсякчас займає лідируючі позиції
у системі Держприкордонслужби України. Це стосується як
результатів оперативно-службової діяльності, так і інших аспектів
функціонування органу охорони державного кордону. Про службові
будні «зелених кашкетів» із міста Лева напередодні 70-річчя частини
«Прикордонник України» спілкувався з начальником Львівського
прикордонного загону полковником Олександром АДАМЧУКОМ.
Інтерв’ю вела
Ярослава МЕЛЬНИК

– Олександре Валерійовичу, ділянка відповідальності Львівського прикордонного загону завжди вважалася досить напруженою.
Проте, які її особливості Ви можете виокремити зараз?
– Цьогорічна обстановка різко не відрізняється від тої, що ми спостерігали торік
і характеризується достатньо високим рівнем спроб протиправної діяльності. При
чому кожен із відділів прикордонної служби має свої особливості. Скажімо, у питанні протидії організації каналів незаконної
міграції найбільш оперативними є ділянки
ВПС «Грушів», «Салаші», «Коритниця» і
«Рава-Руська». Спроби контрабандного
переміщення тютюнових виробів найбільш
характерні для ділянок відділів «Коритниця» і «Амбуків».
Найбільш активним пунктом пропуску, безперечно, є «Рава-Руська», де мають
місце випадки затримання як безпекового
характеру (зброя і наркотики), так і побутових товарів, тютюнових виробів та товарів 1-24 категорії. А ось у пункті пропуску
«Львів-аеропорт» характерними є спроби
перетину державного рубежу за підробленими документами, порушення іноземцями правил перебування в Україні.
Тобто нинішнього року оперативнослужбова діяльність Львівського прикордонного загону здійснюється в умовах динамічної обстановки, певного загострення
криміногенної ситуації на державному
кордоні проте залишається стабільною і
контрольованою.
– Львівський прикордонний загін упродовж уже кількох років поспіль займає лідируючі позиції у системі Держприкордонслужби України. У чому секрет успіху?
– Немає жодного секрету, є лише злагоджена і кропітка щоденна праця всього
колективу. Впродовж останніх років нам
вдалося сформувати команду професіоналів, де кожен займається своєю справою і
робить це самовіддано. Скажімо діяльність
керівництва загону перенесена в практичну площину роботи на державному рубежі.
Я і мої заступники дуже багато часу знаходимося у підрозділах охорони кордону і
на місцях координуємо діяльність відділів
прикордонної служби. Адже кожен керівник є організатором і повноцінним учасником охорони рубежу та несе відповідальність за стан цієї роботи. Аналогічні вимоги
ми висуваємо і до керівної ланки відділів
прикордонної служби.
Не менша увага приділяється здобуттю випереджувальної інформації, системі
щоденного моніторингу державного кордону, взаємодії з представниками правоохоронних органів і раціональному використанню технічних засобів та людських
ресурсів. Саме ці складові лежать в основі
оперативно-службової діяльності Львівського прикордонного загону.
– Колегія Держприкордонслужби постійно приділяє особливу увагу зміцненню правопорядку та дисципліни. Як ця робота організована у Львівському прикордонному загоні?
– Питання забезпечення правопорядку та дисципліни є базовим у функціонуванні будь-якого державного органу, відповідно воно є основою роботи колективу

та складовою його успішної оперативнослужбової діяльності. Вважаю, що всі позитивні здобутки, про які йшлося вище,
були б не можливі за інших обставин.
Саме завдяки знанню реального стану
справ у кожному підрозділі, об’єктивній
оцінці діяльності кожного військовослужбовця та вжиттю адекватних заходів реагування за кожним негативним фактом нам
вдалося забезпечити покращення стану

Ігор МАТВІЙЧУК, а також майори Андрій
СТАРИЙ і Сергій ТКАЧЕНКО.
– Ще однією особливістю Львівського прикордонного загону є чудові взаємини з
органами місцевого самоврядування та населенням прикордоння, які вибудовувалися
протягом багатьох десятиліть. Наскільки
ефективно ця робота ведеться зараз?
– Життєдіяльність прикордонних підрозділів тісно пов’язана із суспільним життям прикордонних населених пунктів. З
одного боку – ми є представниками влади,
на яких покладені завдання з контролю за
дотриманням законодавства з прикордонних питань, а з іншого – у кожній місцевості є свої звичаї та традиції, які потрібно
поважати. Саме на такій взаємоповазі засновані наші стосунки з мешканцями прикордоння. Позитив, який досягається та-

дисципліни у загоні, не допустити злочинів, корупційних проявів, дорожньотранспортних подій тощо.
За позитивною статистикою лежить
кропітка щоденна робота з підпорядкованим персоналом. В її основі:
– підвищення вимогливості до персоналу стосовно дотримання відомчих стандартів культури служби, особистого професіоналізму;
– продумана організація контролю за
несенням служби;
– забезпечення належного посадового
контролю від офіцерів управління загону
та підпорядкованих підрозділів;
– проведення активної профілактики
негативних явищ, зокрема і завдяки співпраці з офіцерами внутрішньої безпеки, інших правоохоронних органів;
– широке використання стимулювання
кращих військовослужбовців.
При чому найбільш суттєве значення
має особиста робота керівників на місцях.
Тут я хочу відмітити ефективну роботу начальників відділів прикордонної служби
«Рава-Руська» і «Пархоменкове» майорів
Олександра КАРАПОЗЮКА та Романа
ТОМКІВА. Серед офіцерів управління прикордонного загону неабияку увагу роботі з
персоналом приділяють підполковники
Іван ЧАПЛІНСЬКИЙ, Роман МУЛЯВА та

ким чином в роботі з місцевими громадами,
дає потрійну віддачу – створює сприятливі
умови при вирішенні питань у місцевих органах влади, забезпечує надання місцевими жителями всебічної допомоги в охороні
державного кордону та формує резерв щодо
вступу на військову службу за контрактом.
Зокрема, наразі на ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону діють
32 громадські формування, до яких входить
близько 500 осіб. За їхньою інформацією
нинішнього року реалізовано близько 30
відсотків затримань, що відбулися поза
пунктами пропуску.
Крім того, офіцери управління загону
та підрозділів беруть активну участь у патріотичному вихованні молоді. На базі відділів
прикордонної служби постійно функціонують загони юних друзів прикордонників, де
юнаки та дівчата вивчають ази прикордонної
служби, формуються як свідомі громадяни.
До речі, з 2010 року у нас відновлено традицію проведення міжрайонних зльотів ЮДП.
Створений позитивний імідж прикордонного відомства загалом та Львівського
прикордонного загону зокрема спонукає
молодь Львівщини та Волині з великим бажанням йти служити до нас, незважаючи
навіть на доволі жорсткі вимоги до кандидатів. Це дає змогу ефективно вибудувати систему комплектування: нам є з кого обирати і

при цьому робити акцент на підборі гарних
спеціалістів і справжніх патріотів.
– Щодо теми прикордонного співробітництва – як Ви оцінюєте стан співпраці з Прикордонною вартою Республіки Польща?
– Робота прикордонників на усій ділянці кордону є успішною, не в останню чергу,
завдяки взаємодії з колегами із сусідньої
країни. Взаємини з польськими прикордонниками несуть конструктивний та діловий
характер. Організована взаємодія дозволяє
оперативно вирішувати питання, що виникають під час оперативно-службової діяльності. Постійно здійснюються заходи щодо
обміну досвідом служби, що позитивно
впливає на якість охорони кордону. Водночас ми маємо досвід спільних розробок
з перекриття каналів незаконної міграції,
протидії контрабанді тощо.
Зауважу, що саме на ділянці нашого
прикордонного загону вперше запроваджено практику навчання в рамках підготовки
до спільного патрулювання прикордонників обох сторін на українсько-польській ділянці державного кордону – в червні 2005
року. Це дало змогу підвищити щільність
охорони державного кордону, висилати
спільні наряди в разі виявлення ознак подолання контролюючих засобів та реалізації випереджувальної інформації. Така
форма співпраці приносить лише позитивні моменти для обох сторін, зміцнює
взаємну довіру, підвищує рівень надійності
охорони кордону.
Традиційно найбільший позитивний
резонанс мають такі міжнародні заходи,
як «Дні добросусідства». Торік забезпечено
проведення чотирьох таких заходів. Най
масовіший і найскладніший щодо організації відбувся 21-22 серпня на ділянці ВПС
«Морозовичі» – «Кордон 835», участь в
якому взяли керівники місцевих органів
влади України та Республіки Польща, а також представники дипломатичних представництв. Відвідали заходи близько 5 тисяч
осіб.
– Товаришу полковнику, нині персонал
Львівського прикордонного загону активно
готується до святкування знаменної дати
– 70-ї річниці створення військової частини.
Привідкрийте, будь-ласка, завісу таємничості: які ж урочисті заходи плануються з цієї
нагоди?
– Урочистості відбудуться у Палаці
культури залізничників. Ми очікуємо, що
привітати персонал і ветеранів загону прибудуть перший заступник Голови Держ
прикордонслужби України – директор Департаменту охорони державного кордону
генерал-полковник Павло ШИШОЛІН,
голова Львівської облдержадміністрації Віктор ШЕМЧУК, голова Волинської облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК, начальник Західного регіонального управління
ДПСУ генерал-лейтенант Артур ГОРБЕНКО, голова Львівської обласної ради Петро
КОЛОДІЙ, голова Волинської обласної
ради Володимир ВІЙТОВИЧ, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, керівники
силових і правоохоронних органів Львівщини та Волині, колеги з Республіки Польща, а
також представники духовенства та громадськості.
Персонал прикордонного загону буде
нагороджений відомчими нагородами та
заохочений правами Голови Держприкордонслужби України, начальника Західного регіонального управління, начальника
Львівського прикордонного загону, керівниками Львівської і Волинської облдержадміністрацій та обласних рад, мером
міста Львова. Також присутнім буде продемонстрований відеофільм про життя та
оперативно-службову діяльність Львівського прикордонного загону. А завершить
урочисту програму виступ Академічного
ансамблю пісні і танцю ДПСУ.
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Львівському тричі орденоносному – 70!
1 серпня «Карпатському» орденів Олександра Невського, Михайла Кутузова та
Червоної Зірки Львівському прикордонному загону виповнюється 70 років. За цей час
частина пройшла славний бойовий шлях, а її бійці золотими літерами вкарбували свій
вклад в історію кордону Вітчизни. Нинішнє покоління львівських охоронців рубежу
гідно продовжує справу попередників, демонструючи повсякчас кращі у відомстві
результати оперативно-службової діяльності.
Ярослава МЕЛЬНИК

У надзвичайно важких умовах
писалися перші сторінки ратного літопису Львівського прикордонного загону. Датою його створення вважається 1 серпня 1943
року, коли була сформована 109та Окрема мотоманеврена група
військ (ОММГ) НКВС. Її завданням була охорона тилів ПівденноЗахідного фронту. Пройшовши з
боями спільно з частинами Червоної Армії Полтавщиною, Дніпропетровщиною та Одещиною, 109та ОММГ визволяла від нацистів
Угорщину. За мужність і відвагу,
проявлені у боях за Будапешт, 120
вояків цієї частини були нагороджені орденами та медалями, а
сама 109-та ОММГ – удостоєна
ордена Олександра Невського.
Переможну весну 1945-го частина провела визволяючи Австрію.
Особливо прикордонники відзначилися у боях за Відень. За це
109-ту ОММГ було нагороджено
орденом Михайла Кутузова 3-го
ступеня.
Паралельно у складі військ
4-го Українського фронту воював
90-й прикордонний полк військ
НКВС (до війни 90-й ВолодимирВолинський прикордонний загін).
За відвагу та героїзм, проявлені
його вояками при взятті Карпат,
полку було присвоєно почесну
назву «Карпатський». Згодом частина брала участь у боях на території Польщі та Чехословаччини.
Указом Президії ВР СРСР від 19
лютого 1945 року 90-й прикордонний полк нагороджено орденом
Червоної Зірки.
Після війни обидві прикордонні частини повернулися до
своєї звичної роботи – охорони
державного кордону. Таким чином
на території Львівської та Волинської областей були сформовані
два прикордонних загони: 5-й
«Карпатський» ордена Червоної
Зірки загін (колишній 90-й прикордонний полк) і 7-й орденів
М. Кутузова та О. Невського прикордонний загін під Бойовим Прапором 109-ї ОММГ. Проте 1960
року 5-й загін був розформований,
а його ділянка відповідальності,
як і орден Червоної Зірки та назва
«Карпатський» за правонаступництвом перейшли до 7-го Львівського прикордонного загону.
У повоєнні роки Львівський
загін зразково стояв на варті

Син Героя Радянського Союзу А.В. Лопатіна – Анатолій – розповідає
солдатам про подвиг захисників 13-ої застави. 1965 рік.

ши за нею почесне перше місце серед усіх органів охорони кордону
Держприкордонслужби України.
Вражають львів’яни й показниками оперативно-службової діяльності. У період з 2003 по 2013 роки
особовий склад Львівського прикордонного загону затримав понад 2300 порушників держкордону, з яких майже 1900 – незаконні

снігоходи «Поляріс». Відділами
прикордонної служби з річковою
ділянкою використовуються пат
рульні човни «UMS-450».
Використання техніки такого
класу дозволяє підвищити надійність охорони державного кордону. Яскравим свідченням цього є
нещодавнє затримання за допомогою переносного інфрачервоного тепловізора мотодельтаплана,
яким ділки переправляли через
українсько-польський
кордон
контрабанду.
Одним з важливих елементів сучасної побудови охорони
державного кордону є службова
діяльність дільничних інспекто-

мігранти. Тутешні охоронці рубежу
вилучили у зловмисників 358 одиниць зброї, 1235 одиниць боєприпасів і майже 12 кг наркотичних
речовин. Припинено понад 9000
випадків перевезення контрабандних товарів на загальну суму близько 140 млн гривень. Протягом
цього ж часу державний кордон перетнуло близько 39 млн осіб і понад
15 млн транспортних засобів.
Чимало залежить і від технічної оснащеності підрозділів, яка у
Львівському прикордонному загоні знаходиться на високому рівні.
Найбільш активно тут використовують: переносні тепловізійні
комплекси «Варіо», «Фантом»,
«Рубін» та мобільні тепловізійні
комплекси «Карл Цейс» на базі
автомобіля «Фольксваген»; високопрохідні автомобілі марки
«Лендровер», «Нива-Шевроле»,
«УАЗ-Патріот»; квадроцикли та

рів прикордонної служби. Вони
щодня збирають дані обстановки,
контролюють дотримання режиму
державного кордону, взаємодіють із
представниками місцевих органів
влади та правоохоронних структур,
проводять цілеспрямовану роботу з
мешканцями прикордоння. Основні зусилля в їх роботі спрямовані
на здобуття випереджувальної інформації про протиправну діяльність на державному рубежі. І саме
ДІПСи здійснюють левову частку
затримань (88 відсотків) усіх правопорушень, які відбуваються в зоні
відповідальності загону.
Неозброєним оком помітна й
особлива роль службових собак.
Адже краще собаки в оглядовій
роботі поки ще нічого не придумали. Послужний список чотирилапих помічників прикордонників багатий різними знахідками.
Протягом першого півріччя 2013

Візит легендарного зброяра Михайла Калашникова на прикордонну
заставу ім. Героя Радянського Союзу Федора Моріна. 1974 рік.
однієї з найбільш напружених і
відповідальних ділянок державного кордону Радянського Союзу.
Тутешні охоронці рубежу не раз
виборювали першість серед органів охорони кордону не лише
Західного прикордонного округу,
але й усіх Прикордонних військ
КДБ СРСР. Яскравим свідченням
безпрецедентної відданості своїй
справі львівських «зелених кашкетів» є найбільша кількість іменних
підрозділів серед інших органів
охорони кордону. Іван Пархоменко, Василь Петров, Олексій Лопатін, Федір Морін і Семен Пустельников – іменами цих героїв
сьогодні названі відділи прикордонної служби Львівського прикордонного загону.
Нині прикордонники Львівщини охороняють кордон з Республікою Польща на території трьох
областей – Львівської, Волинської
та Рівненської. Загальна протяжність ділянки кордону становить
291,5 кілометр. З них 104,4 км
суходолу та 115,1 км річкової ділянки по річці Західний Буг. Пропуск осіб, транспортних засобів
та вантажів здійснюється в шести
міжнародних пунктах пропуску:
автомобільного, залізничного та
авіаційного сполучення.
До складу Львівського прикордонного загону входять десять відділів прикордонної служби, а саме:
«Коритниця»,
«Пархоменкове»,
«Амбуків», «Морозовичі», «Павловичі», «Белз», «Рава-Руська», «Салаші», «Грушів», «Львів-аеропорт»,
мобільна прикордонна застава
«Львів» та підрозділи забезпечення.
Слід зазначити, що завдяки
професіоналізму, відданості та відповідальному ставленню до своєї
професії персонал Львівського
прикордонного загону достойно
зустрічає 70-річчя частини, зберіг-

року «зелені кашкети» за допомого службових собак затримали 13
порушників державного рубежу,
виявили майже 1,5 кг наркотичних
та психотропних речовин, 41 одиницю зброї, понад 150 одиниць боєприпасів, а також контрабандних
товарів майже на 200 тисяч гривень.
Робота пропускного режиму в
пунктах пропуску Львівського загону має системний і плановий характер. Тут постійно забезпечено
законність, повагу, підтримку прав
і свобод громадян, які щоденно перетинають кордон. Основна увага приділяється безперебійному
функціонуванню сучасної моделі
прикордонного контролю, своєчасному реагуванню на зміни обстановки, приведенню їх у відповідність до загальноєвропейських
норм і вимог. У цьому контексті,
безперечно, слід згадати відділ
прикордонної служби «Львіваеропорт». Протягом фінальної
части чемпіонату з футболу Євро2012 персонал цього підрозділу
забезпечив якісне та комфортне
обслуговування всіх національних
збірних країн-учасниць турніру,
які проводили свої матчі у Львові.
У період проведення європейської
футбольної першості Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прийняв понад 600
міжнародних та внутрішніх рейсів.
Загалом же кількість пасажирів,
які під час Євро-2012 перетнули
кордон на ділянці відповідальності органу охорони рубежу, склала
близько 30 тисяч осіб. Цей неоціненний досвід і висока культура
прикордонного контролю підтримується у Львівському прикордонному загоні і тепер.
Доречно згадати й про
українсько-польське партнерство
у сфері охорони кордону – приклад не просто цивілізованих, а
по-справжньому братерських відносин. Саме Львівський прикордонний загін став першим у Держ
прикордонслужбі України, де були
запровадженні спільні прикордонні наряди. Нині вони діють як
на річковій, так і на сухопутній
ділянці державного кордону в денний та нічний час доби. Окрім забезпечення належного порядку та
безпеки на державному кордоні,
така співпраця дозволяє налагоджувати тісніші і більш довірливі
стосунки між прикордонниками
обох держав.
Нинішній персонал Львівського прикордонного загону – це
сплав звитяжних традицій попередніх поколінь і сучасних знань
та підходів до охорони кордонів
держави. Саме це і є запорукою їхнього успіху!
n
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Закон. Дисципліна. Кордон
Вступаючи на службу, людина разом із погонами отримує неабияку владу –
вирішувати, що відповідає вимогам закону, а що ні. Дозволити щось або навпаки
– притягти до відповідальності. Звичайно, якщо керуватися при цьому виключно
нормою закону і пам’ятати, що завдання правоохоронця – це захист законних
прав та інтересів громадян, то вибір заважким не стане. Утім разом із владою
слуга народу отримує і неабияку спокусу трактувати правові норми по-своєму.
І зрештою – спотворювати мету, заради якої почато служіння.
Щоби цьому запобігти, держава має пильно контролювати своїх захисників,
чітко «лікуючи» будь-які незаконні відхилення. І залежно від «важкості» випадку
застосовувати або профілактику, або нетравмуючу «терапію», а інколи –
і негайне «хірургічне» втручання.
Костянтин КРИМСЬКИЙ

В принципі, робота із корегування поведінки військово
службовців та працівників правоохоронних органів державою
проводиться безперервно. А у
підрозділах
Держприкордонслужби мало хто може поскаржитися на недостатню увагу до
своєї роботи з боку командування. Проте сьогодні, через відомі
трагічні події, увага суспільства
особливо прикута до діяльності
силових структур. Громадськість
насторожено сприймає будь-які
звістки про недоліки в службі і
чекає на належну реакцію влади.
І вона не забарилася.
На виконання доручення
Президента про посилення ефективного захисту конституційних
прав громадян та інтересів держави і вживання заходів по недопущенню участі персоналу у протиправних діях, розпорядженням
Адміністрації Держприкордонслужби затверджено відповідний
план.
За мету, з-поміж іншого, вказано – продовження системної
роботи стосовно реалізації у відомстві визначених главою держави завдань державної політики
щодо забезпечення законності,
протидії злочинності та корупції
в державі.
Із запланованих ударів по
порушеннях великого секрету
не робиться. Навпаки – вимоги

і наміри керівництва щодо здолання відхилень від вірного курсу
будуть доведені по всій вертикалі
нашої Служби. Тож є час і можливість замислитися і змінити
свій підхід до виконання службових обов’язків.
Серед найперших практичних кроків – аналіз притягання
до відповідальності військово
службовців та працівників, які
вчинили цього року злочини,
корупційні діяння чи інші суттєві порушення дисципліни. За
результатами проведеного аналізу та виявлених порушень належить покарати порушників або
посадовців, дії або бездіяльність
яких сприяли скоєнню правопорушення.
Військовослужбовці,
які
протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання
обов’язків два чи більше разів
притягувалися до матеріальної,
адміністративної чи дисциплінарної відповідальності, мають
бути заслухані на засіданнях
атестаційних комісій. Ці особи
попереджатимутися про свої незавидні перспективи в разі продовження негативної поведінки.
Включно до звільнення.
Із персоналом відділів прикордонної служби проводитимуться тренінги із залученням
тренерів Центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
задля формування навиків конструктивного
спілкування,
недопущення
та
подолання
конфліктних ситуацій. Долучати-

муться до справи зміцнення дисципліни профспілки, ветеранські організації, громадські ради
та священнослужителі різних
конфесій.
До ста відсотків прикордонників має бути доведено, за які
порушення їх буде звільнено з
лав Держприкордонслужби, а в
разі наявності складу злочину
– відомості вноситимуться до
Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У відділах, які мають найбільш гострі проблеми із станом
правопорядку та дисципліни,
проводитимуться дні роботи керівного складу з персоналом, у
решті підрозділів працюватимуть
офіцери ланки регіонального
управління та управління загону.
Ціль – довести до кожного прикордонника роль особистої та
службової дисципліни у забезпеченні авторитету держави та
відомства і водночас – нагадати
про відповідальність військовослужбовців за порушення на
службі та у позаслужбовий час.
Під час занять з гуманітарної
підготовки наголос робитиметься на правилах етичної поведінки і вимогах Військових статутів. Із залученням представників
інших правоохоронних органів
у ході проведення Днів правових знань до персоналу доводитимуться шляхи запобігання не
лише службовим, але й загальнокримінальним правопорушенням.
Окрім колективного сприйняття персоналом інформації

про норми та випадки їх порушення під час нарад, бесід та занять, сплановано й індивідуальну
роботу з військовослужбовцями,
які мають дисциплінарні стягнення чи є схильними до таких дій
або мають інші гострі проблеми,
що впливають на їхню службову діяльність. Також соціальнопобутові питання будуть уважно
вивчатися керівним складом регіональних управлінь та органів
охорони кордону під час прийомів персоналу та членів сімей,
що зокрема проводитимуться і з
виїздом до підрозділів, які безпосередньо охороняють кордон.

Що стосується моментів
контролю, то їх теж буде достатньо – починаючи із шикувань особового складу на
початку і по завершенні робочого дня. Також із терміном
виконання «постійно» проводитимуться перевірки, зокрема раптові, і за участі органів
внутрішньої безпеки.
Тож спланований комплекс
заходів враховує всі аспекти, які
впливають на стан дисципліни та
правопорядку. Тому за свідомого
підходу персоналу результат буде
обов’язково. І неодмінно – позитивний.
n

НОВОДРУК

Історична правда, яку слід берегти
Минулого тижня у Національному військово-історичному музеї України відбулася
урочиста презентація двотомника Олександра ФИЛЯ та Сергія ЛЕКАРЯ «Герой
Радянського Союзу. Бесіди». Книгу присвячено 80-річчю з дня заснування звання Героя
Радянського Союзу. У цих виданнях представлені інтерв’ю з двадцятьма вісьмома
Героями Радянського Союзу. Книга «Герой Радянського Союзу. Бесіди» - це одкровення
Солдата, який пройшов страшними дорогами війни.
Андрій КУЧЕРОВ,
фото Сергія КОСЕНКА

Понад 90 років тому на політичній мапі світу
з'явилася держава – Союз Радянських Соціалістичних
Республік. Комуністична ідеологія, яка, по суті, стала
державною в новоутвореній країні відразу ж створила
своєрідний катехізис непорушних принципів, яких повинна була дотримуватись кожна радянська людина. А
щоб ніхто не засумнівався в правомірності нових постулатів «Велика Радянська Енциклопедія» раз і назавжди
вивела формулу, згідно з якою «героїзм – це вчинення
видатних за своїм суспільним значенням дій, що відповідають інтересам народних мас, передових класів і вимагають від людини особистої мужності, стійкості, готовності до самопожертви».
Відомо, що поштовхом до заснування звання Героя
Радянського Союзу послужили події, пов'язані з поря-

тунком полярної експедиції та екіпажу криголама «Челюскін», який 13 лютого 1934 року зазнав аварії в Чукотському морі. Під час рятувальної операції особливо
відзначилася сімка льотчиків-полярників Микола Каманін, Маврикій Слепньов, Іван Доронін, Василь Молоков,

Михайло Водоп'янов, Сигізмунд Леваневський та Анатолій Ляпидевський. Саме вони і стали першими офіційними Героями Радянського Союзу.
Найбільшу кількість разів звання Героя Радянського
Союзу було присвоєно у роки Великої Вітчизняної війни
– 11 739 (з них – 3051 посмертно). У презентованих виданнях основне місце займають бесіди з Героями Радянського Союзу, які були записані протягом кількох років.
Спогади, безсумнівно, викличуть непідробний інтерес у
любителів військових мемуарів насамперед завдяки щирим, іноді навіть по-дитячому наївним розповідям Героїв
про себе і про ту епоху, в якій їм довелося жити, працювати і воювати. Засновники серії та автори книг не ставили
перед собою мету докопатися до якихось сенсацій чи несподіваних одкровень, які б перевернули наше уявлення
про війну і про місце на ній людини. Вони, перш за все,
намагалися вислухати тих, хто виніс на собі весь той тягар
і вистояв у найжорстокіших сутичках із ворогом, зберіг
при цьому громадянську позицію, якої так часом не вистачає нинішнім поколінням громадян нашої країни.
Приємно, що організатори презентації планують
частину тиражу передати освітнім закладам та дитячим
будинкам.
n
На фото: головні герої книги – Герої Радянського Союзу
сапер Володимир Костянтинович ПОЛУПАНОВ, льотчик
Іван Іванович СЕЛІФОНОВ, артилерист Іван Вакулович
ІВАШИНА.

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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ПЕРСПЕКТИВНА МОЛОДЬ

Чим живе футбольна Рава-Руська
Містечко Рава-Руська, яке знаходиться на кордоні з Польщею, останнім часом крок
за кроком перетворюється на потужний спортивний осередок у Львівській області.
Нещодавно місцеві дітлахи виграли престижний міжнародний футбольний турнір,
так звану «східноєвропейську Лігу чемпіонів» – дитячий футбольний фестиваль
Fragaria Cup-2013. А найближчий сезон на місцевому стадіоні – свої домашні матчі
у чемпіонаті України з футболу серед клубів Прем’єр-ліги – проводитиме юнацька
команда ФК «Карпати» (Львів).

Існування філії СДЮШОР
«Карпати» дало неабиякі результати.
У червні цього року одинадцятирічні рава-руські футболісти здобули
перемогу у престижному дитячому
футбольному турнірі, який ще називають «східноєвропейською Лігою чемпіонів». З цією пам’ятною

Андрій БУЧКО

– Коли перед нами постало
питання, як же розвивати спорт
у місті, ми вирішили зробити
акцент, перш за все, на дитячоюнацькому футболі, – розповіла міський голова Рави-Руської
Ірина ВЕРЕЩУК. – Тому першим кроком стало будівництво футбольного майданчика
зі штучним покриттям. До цієї
справи нам вдалося залучити місцевих підприємців, які власним
коштом збудували цей об’єкт.
Наступним етапом у розвитку
футболу в місті стало відкриття
у Раві-Руській філії СДЮШОР
«Карпати». У 2011 році місто підписало угоду з керівництвом футбольного клубу «Карпати», відповідно до якої під керівництвом
дитячих тренерів клубу почали
відбуватися заняття з футболу
для дітлахів міста та найближчих
околиць. Важливо, що такі заняття відбуваються тричі на тиждень

і є абсолютно безкоштовними,
а футбольний клуб забезпечує
дітей спортивною формою. На
зустріч з хлопчиками постійно

приїздять футболісти, тренери та
функціонери «Карпат», грають з
ними у футбол, дарують пам’ятні
подарунки.

подією юних футболістів прийшли
привітати й прикордонники відділу
«Рава-Руська», які подарували дітям
пам’ятні футболки.

Під час підготовки до матчів
чемпіонату України стадіон було
реконструйовано, проведено заходи з благоустрою прилеглої території.
Реалізовувати такі проекти
було б неможливо, якби не було
продуктивного діалогу між міською владою та місцевими підприємцями, – переконана місцева влада. Ефективна система
співпраці дозволяє планувати і
реалізовувати й інші задуми.
– У минулому році завдяки участі в обласній програмі
«Спортивний майданчик» за кошти обласного та міського бюджетів у місті було споруджено
ще один спортивний майданчик
зі штучним покриттям. У цьому
році поруч з ним, за кошти лише
місцевого бюджету, буде збудовано ще один – з вуличними тренажерами для занять на відкритому повітрі, – зазначила Ірина
ВЕРЕЩУК.
Наступного року у рамках
програми «Польща – Білорусь
– Україна» у Раві-Руській планують розпочати будівництво
закритого спортивного комплексу для занять різними видами спорту. Місцеві мешканці
позитивно ставляться до появи
у їхньому місті такого об’єкта,
адже наразі нічого подібного тут
немає.
n

ГРА МІЛЬЙОНІВ

Дебют чотирьох

або які висновки таяться за об’єднаним турніром
Об’єднаний турнір, учасниками якого стали донецький «Шахтар», київське «Динамо»,
санкт-пітербузький «Зеніт» та московський «Спартак», виграв український клуб. Саме
так, адже у турнірі брали участь по дві команди з України та Росії, і мислився він як
змагання між провідними клубами обох країн.
Андрій КУЧЕРОВ

Вже пройшов деякий час, емоції вчухли і можна зробити певні висновки. Перше, що впадає в очі – це склад
учасників. З української сторони були представлені чемпіон та бронзовий призер, з російської – друга та четверта
команди. При всій повазі до представлених на турнірі клубів, необхідно зазначити, що рейтинг змагань був би вищим, якби у ньому брав участь московський ЦСКА. Цей
клуб зробив «золотий дубль» в останньому чемпіонаті Росії
і, як показав матч за Суперкубок із «Зенітом», потенціал у
армійців значно вищий (матч відбувся 13 липня та закінчився з рахунком 3-0 на користь ЦСКА). Однак, чемпіон
Росії зволів комерційний тур по Китаю, який, крім фінансових вигід, нічого команді не дав. Анатолій БИШОВЕЦЬ,
заслужений тренер СРСР, в одному з інтерв’ю зазначив,
що напевно, екзотика і різноманітність (поїздка у Китай –
автор) створять певний позитивний фон для роботи, проте
участь армійців у Об'єднаному турнірі була б, з точки зору
якості підготовки, набагато цікавіша.
Другий висновок – вболівальницька активність. Директор оргкомітету «Об’єднаного чемпіонату» Валерій
ГАЗЗАЄВ в одному з інтерв’ю зазначив, що за оцінками
українського телебачення, два матчі за участі київського
«Динамо» та санкт-пітербузького «Зеніту» зібрали більшу
телеаудиторію, ніж останній фінал Ліги Чемпіонів між
«Баварією» та «Борусією».
Не знаю, які саме джерела інформації використовував
Валерій Георгійович, суха футбольна статистика приводить

інші факти. Офіційний сайт московського «Спартака»
повідомляє, що на матчі відкриття турніру з київским
«Динамо» були присутні 8 тисяч глядачів, а на матчі з донецьким «Шахтарем» – 5 тисяч. Звичайно телекартинка
давала зовсім інші враження. Але що таке для 12-мільйонного міста, яким є Москва, вщент заповнити колишній стадіон «Торпедо», розрахований на 13,5 тис. місць?!..
Для порівняння візьмемо українського вболівальника.
Як свідчить сайт футбольного клубу «Шахтар», на матчі зі
«Спартаком» на «Донбас-арені», яка вміщує трохи більше 52
тис. глядачів, був 24 391 глядач, а на матчі з «Зенітом» 6 липня

– 23 331 вболівальник. Для порівняння: 14 липня (тобто
через тиждень), на матчі відкриття чемпіонату України, на
стадіон прийшов 36 301 глядач. А грав «Шахтар» з ужгородською «Говерлою»...
Я не випадково взяв для прикладу донбаського вболівальника, адже всім відомо, з якою любов’ю ставиться
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

№
1
2
3
4

Команда			
ДИНАМО Київ
СПАРТАК Москва
ЗЕНІТ Санкт-Петербург
ШАХТАР Донецьк

І
4
4
4
4

В
3
1
1
1

Н
1
1
1
1

П
0
2
2
2

М
8-5
3-3
5-6
1-3

О
10
4
4
4

«Шахтар» до власних прихильників, постійно підкреслюючи, що все робиться саме для нього та його особистої
присутності на стадіоні. До речі, як свідчить статистика
«Донбас-арени», рекорд відвідуваності стадіону приходиться на 2 вересня 2012 року, коли на стадіон прийшло
53 423 вболівальники. Тоді «Шахтар» приймав київське
«Динамо». І це був не фінал або «золотий матч», а звичайна зустріч у рамках 8-го туру Чемпіонату України.
І останнє: мотивація. Всі сподівалися, що матчі між
«Спартаком» та «Динамо» матимуть особливе підгрунтя,
маючи на увазі особливий дух протистоянь з часів СРСР. На
жаль, цей фактор не спрацював. З присутніх на полі лише
воротар киян Олександр ШОВКОВСЬКИЙ може згадати ті
часи. Та обидва тренери, Олег БЛОХІН та Валерій КАРПІН
знають, як налаштовувались гравці обох команд на спортивне протистояння на полі. І як пояснити сьогоднішньому гравцю-легіонеру, що матч з російським «Спартаком»,
який виступає в іншій країні, має носити особливий дух?
Це для нього, грубо кажучи, має такий самий присмак, як
і товариський матч між чеською «Дуклою» та словацьким
«Спартаком», які теж колись грали у чемпіонаті колишньої
Чехословаччини...
Що ж залишається у сухому залишку? Незважаючи на
наведені факти, турнір має право на існування та розвиток.
Це не гра у січні-лютому в Кубку Співдружності на бетонному покритті або у далекому Ізраїлі під час зимової перерви. Необхідний більш чіткий підхід до складу учасників та
робота зі вболівальниками. Не останньою буде і фінансова
складова. Адже матеріальне заохочення учасників так і залишилося своєрідною родзинкою турніру...
n
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11:20 «СПІВАК НА ВЕСІЛЛІ»

23:15 «ВБИТИ БІЛЛА»

00:40 «ТРЕМТІННЯ ЗЕМЛІ-2»

01:35 «СІЛЬВЕРАДО»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

УКРАЇНА

ICTV

Хлопець грав у шкільному
ансамблі, мріяв стати рок-зіркою, але став співаком на весіллях. Напередодні одруження він
познайомився з офіціанткою, яка
вже чотири роки збирається заміж за брокера з Уолл-стріт...

Смертоносні Гадюки – найжорстокіша банда вбивць. А Чорна
Мамба – найкраща з них. І її
зрадили свої! Куля в голову.
Червоне на білому. Але вона
воскресає, щоб нагадати про
себе...

Ортега відправляється на пошуки Ерла Бассета, який успішно воював з хробаками в першій
частині фільму. Ортега пропонує
Ерлу знову зайнятися полюванням на хробаків-монстрів і підзаробити грошей.

У місті Сільверадо заправляють негідник шериф і його
помічники. Четверо сміливців
відправляються в поневолений
Сільверадо, щоб звільнити
покірних міщан від ярма шерифа.

ПЕРШИЙ
07.15 Ера бiзнесу
07.30, 08.20 Д/ф

ІНТЕР
05.30 Т/с «Я прийду

«В. Тіхонов.
Миттєвостi
тривалiстю в життя»
08.45 Кориснi поради

09.00, 21.00, 05.30

Пiдсумки дня
09.20 Без цензури
10.00 Нехай Вам буде
кольорово!
11.15 Фольк-music
12.15, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
12.25 Т/с «Час збирати
камiння»
14.40 Право на захист
15.00 Темний силует
15.10 Вiкно в Америку
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35, 02.05 Життя на
рiвних
15.50 Т/с «Злочин з
багатьма
невiдомими»
18.05 Щоденник
Дефлiмпiади
18.20, 01.20 `Новини
18.40 Економiчна
перспектива
19.00 Агро-News
19.15 Останнє
попередження
19.45 Фестиваль пiснi та
гумору в Коблево
20.00 Дорослi iгри
21.35 Пiвфiнал
Нацiонального
вiдбору на ДПКЄ2013
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.20 Український ретро-хiт

07.00
09.00
13.15
14.50
15.50
18.00
20.00
20.30
23.35
01.45
03.30
04.00

сама»
Ранок з «IНТЕРом»
Т/с «Спроба Вiри»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Т/с «Смак граната»
Подробицi
Т/с «I все-таки я
кохаю...»
Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
Х/ф «Гавриїл»
Подробицi
Х/ф «Любовi цiлюща
сила»

1+1
06.00
07.05
07.40
08.00
08.05
10.25

12.20
13.20
14.20
15.25
17.10
19.30
20.15

Аня перемагає
на конкурсі краси, але, користуючись обставинами, подруга
Рита вирішує отримати нареченого Ані – Андрія.
План Рити сварить закоханих.
Аня їде до Москви, туди ж їде і
Андрій. І раптом
доля зіштовхує їх
знову.

22.20
23.25
00.30
04.55

Х/ф «Я буду жити»
ТСН
Економiчна правда
Особистий рахунок
Х/ф «Я буду жити»
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Знiмiть це негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський»

ICTV
05.00 Служба розшуку

05.10
05.25
06.30
06.40
07.00
07.40
07.45
08.45
09.15
10.20
12.45
13.00
13.20

Фільм відкриває
завісу головного
інституту швидкої
допомоги – знаменитого Скліфа.
Тут немає часу на
довгі роздуми,
Скліф – це позапланові операції,
і, щоб врятувати
людину, прийняти вірне рішення

14.45

треба тут і зараз.

23.15
01.35
03.45

Грошi
Т/с «Борджiа-2»
Х/ф «Буря столiття»
Т/с «Борджiа-2»

16.40
18.45
19.10
20.10
22.05

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Х/ф «Бетмен i Робiн»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Х/ф «Наскрiзнi
поранення»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Вбити Бiлла»
Х/ф «Сільверадо»
Резонанснi
пограбування
Великобританiї

СТБ
05.45 Чужi помилки.

06.30
08.15
09.45
10.45
11.45
13.55

15.55
18.00
18.20
19.55
21.00

22.00
22.25

23.30
01.30
02.20
04.05

Щоденник моєї
смертi
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Допитися до слави
Зiркове життя.
Шкiдливi звички
Х/ф «Ой, ма-мочки!»
Народна медицина.
Iсторiя
всеросiйського
обману
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi
iсторiї-5
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Дружина
на мiльйон
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Сищик без
лiцензiї»
Нiчний ефiр

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.15

НОВИЙ
05.45 Пекельне побачення
06.25 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 Аферисти
09.25 Х/ф «50 перших

НТН
05.00 Х/ф «Айболить-66»
06.35 Х/ф «Буднi карного

поцiлункiв»

Решетовi»
11.15 Т/с «Крутi повороти»
15.15 Т/с «Знахар»
19.00, 01.30, 04.00 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-12»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк7»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Декстер»
02.00 Речовий доказ
04.30 Уроки тiтоньки Сови

10.00 Т/с «Андрiйко»
15.40, 02.35 Щиросердне

ТЕТ
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з примарами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.00 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Велика рiзниця
23.15 Дурнєв+1
23.40 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Початковий
код»

ФУТБОЛ
06.15 Лiга 1. «Буковина» –
«Гелiос»
08.00, 01.15 Лiга Європи
УЄФА. «Рубiн» –
«Челсi»
10.25, 18.20 ЧУ. «Шахтар»
– «Чорноморець»
12.30 Один на один з
Гамулою
13.00 Futbol Mundial
13.35, 20.25 Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Баварiя» –
«Валенсiя»
15.55 ЧУ. «Ворскла» –
«Металург» (Д)
18.00 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
22.50 ЧУ. «Таврiя» –
«Говерла»
03.30 ЧУ. «Металург» (З) –
«Волинь»

Генрі зустрічає
дівчину своєї мрії
– милу Люсі, яка
відповідає взаємністю. Але після автомобільної
аварії у Люсі рідкісна форма амнезії: вона
пам’ятає все, що
сталося до нещастя, але забуває
події попереднього дня.

11.20 Х/ф «Спiвак на
13.45
14.50
15.50
17.50
19.00
19.20
21.00
23.25
01.35
02.25
03.10
03.15

весiллi»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi
дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Ревiзор-2
Т/с «Закрита
школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна
сiмейка»
Служба розшуку
дiтей
Т/с «Дружна сiмейка»

розшуку»

08.05, 02.25 Агенти впливу
09.00, 04.45 Правда життя
09.25 Х/ф «Чудеса в

Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 14.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»
зiзнання

16.00, 04.10 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.35 Говорить
Україна

20.00 Т/с «П'ятницький.
Глава друга»

22.30 Х/ф «Цар скорпiонiв3. Книга мертвих»

00.40 Х/ф «Тремтiння

землi-2. Повторний
удар»

ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ 2013 РОКУ

06:45 «РІДНЯ»

09:20 «ДЮПЛЕКС»

23:15 «ВБИТИ БІЛЛА-2»

03:05 «ПАРАНОРМАЛЬНЕ ЯВИЩЕ»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

Сільська жителька Марія приїжджає в місто відвідати дочку та
онуку. Багато чого їй незрозуміло
в міському житті. Але, будучи жінкою діяльною, вона не може залишатися осторонь від сімейних
проблем дочки і починає діяти...

Алекс і Ненсі нарешті знайшли
квартиру своєї мрії – двоповерхові апартаменти в тихому районі. Але покупка виявилася із
сюрпризом – вредною бабусею
похилого віку, яка не збирається
з'їжджати!

Наречена продовжує свої пошуки справедливості. Двоє ворогів викреслені зі списку
смертників, нареченій залишилося знищити ще двох, і тоді
дорога помсти приведе її до
головної мети – Білла...

Молода пара проживає в будинку, який, як вони підозрюють,
відвідується злою силою. Аби
зафіксувати паранормальну активність, вони налаштовують
відеокамеру, щоб записати
свідчення існування цієї сили.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.20 1025-рiччя Хрещення

05.30 Т/с «Смак граната»
07.00 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Т/с «Зворотний бiк

Русi. Спецвипуск
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30, 08.20 Д/ф «Три
життя В. Сухорукова»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня
09.40 Шеф-кухар країни
10.40 Нехай Вам буде
кольорово!
11.50 Кордон держави
12.05, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
12.10 Т/с «Час збирати
камiння»
14.35 Д/ф «Коран. У
витоках книги»
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Щоденник ДПКЄ-2013
15.45 Т/с «Злочин з
багатьма
невiдомими»
18.05 Щоденник
Дефлiмпiади
18.20, 01.20 `Новини
18.40 Економiчна
перспектива
19.10 Криве дзеркало
21.40 Ювiлейна програма
В. Бiлоножка
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 Життя на рiвних
02.20 ТелеАкадемiя.
Дайджест. Краще за
рiк
02.35 Книга.ua

11.10
13.05
14.45
15.40
16.40
18.00
20.00
20.30
23.40
01.50

Мiсяця»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Смак граната»
Подробицi
Т/с «I все-таки я
кохаю...»
Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
Х/ф «Нi живий, нi
мертвий-2»
Твіч, ув’язнений в
Нью Алькатраз,
робить так, щоб
його перевели в
ще більш жорстоку в’язницю.
Там він опиняється між двома
бандами, які воюють за контроль
над територією.

03.20 Д/с «Людство. Наша
iсторiя»
04.25 Т/с «Смак граната»

1+1

06.00
06.05
06.55
07.40
08.00
08.05
09.05
10.10
10.25
12.25
13.25
14.30
15.35
17.20
19.30
20.15
22.20
00.00
01.05
02.35
03.20
03.45
04.15
04.50

ICTV
Служба розшуку дiтей
Грошi
ТСН
Економiчна правда
Особистий рахунок
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Х/ф «Трохи не при
собi»
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Знiмiть це негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський»
Мiняю жiнку-6
Т/с «Борджiа-2»
Х/ф «Та, єдина»
ТСН
Т/с «Борджiа-2»
Маша i моделi
Маша i моделi
Маша i моделi

05.05
05.35
06.35
06.50
07.10
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.20
12.45
13.00
13.10
14.30
16.30
18.45
19.10
20.10
22.05
23.15
01.50
02.20
03.05

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Вбити Бiлла-2»
Кримiнальний облом
Т/с «Розплата»
Х/ф «Паранормальне
явище»

НОВИЙ

05.50 Чужi помилки.
06.35
08.20
09.55

11.00

11.55
13.55

15.55
18.00
18.20
19.55
20.55
22.00
22.25

23.25
00.25
01.25
03.15

Жорстокi iгри
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Дружина на
мiльйон
Зiркове життя. У
полонi власного
стилю
Х/ф «Там, де живе
кохання»
Цiлителi. Iсторiя
всеросiйського
обману
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-5
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Правила вдалого
розлучення
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Сищик без
лiцензiї»
Нiчний ефiр

05.45 Пекельне
06.25
07.30
07.40
09.20
11.10
13.45
14.55

05.15 Т/с «Спас пiд

побачення
Аферисти
Репортер
Аферисти
Х/ф «Дюплекс»
Т/с «Татусевi
дочки»
М/с «Губка
Боб»
Т/с «Друзi»

березами»
06.45 Х/ф «Рiдня»

Цей комедійний
серіал починався
колись із розповіді про шістьох
друзів, яким було
по двадцять з
хвостиком, і які
жили і любили в
Нью-Йорку. Тепер героям вже
за тридцять, їхні
турботи і проблеми теж подорослішали.

21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI: Нью-

15.55 Т/с «Кадетство»
17.55 Т/с «Татусевi
19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
01.20
02.05

УКРАЇНА

НТН

дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»

08.30, 16.45, 19.00, 01.30,
04.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
11.50, 02.00 Речовий доказ
12.30 Легенди карного
розшуку

13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»

14.50, 17.00 Т/с «Морськi
пiхотинцi»
Йорк-7»

23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Декстер»
03.20 Агенти впливу
ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –

бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з примарами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.00 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Екзамен»

06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с
«П'ятницький. Глава
друга»
12.00, 04.35 Нехай говорять
15.30 Щиросердне зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 04.00 Говорить
Україна
23.10 Т/с «Глухар.
Продовження»
02.00 Х/ф «Цар скорпiонiв3. Книга мертвих»
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

08.00, 01.20 Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Спартак» –
«Селтик»
10.35, 03.35 ЧУ. «Таврiя» –
«Говерла»
12.35 Один на один з
Гамулою
13.20 Топ-матч
13.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
БАТЕ – «Баварiя»
16.00 ЧУ. «Металург» (З) –
«Волинь»
19.55 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Нордшелланд» –
«Зенiт»
22.00 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
22.55 ЧУ. «Шахтар» –
«Чорноморець»
05.25 Новини
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06:55 «ХІД КОНЕМ»

23:15 «СКАЖЕНИЙ МАКС»

00:35 «ЛЮБИТЕЛІ ІСТОРІЇ»

01:50 «В ІМ’Я СПРАВЕДЛИВОСТІ»

НТН

ICTV

1+1

ІНТЕР

Олексія, який мріє стати трактористом, не допускають до роботи.
А його друг Колька давно мріє про
міськое життя. Олексій йде на
хитрість і за документами товариша поступає до училища механізаторів, а Колька їде в місто...

Не надто віддалене майбутнє.
Дорожні банди тероризують
країну. Поліцейський Макс вирішує звільнитися, але від рук
бандитів гинуть його дружина і
дитина. Макс починає одіссею
помсти...

Вісім випускників школи можуть
подати заяви в один із найпрестижніших навчальних закладів –
Оксфорд чи Кембридж. Однак
перед вступом вони повинні
пройти курси підготовки, де акцент робиться на історію.

Джино Феліно, відомий у народі
як Ніко, народився і виріс тут. Але
його товариш по дитячих іграх
тепер на іншій стороні. Він перетворив місцеві вулиці на зони
бойових дій. І Ніко має намір
зупинити негідника!

ПЕРШИЙ
06.15 Д/ф «Пелопоннеська
битва»

07.15 Ера бiзнесу
07.30, 08.20 Д/ф

«Л. Бронєвой.
Формула чарiвностi»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.40 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я

ІНТЕР
05.55 Т/с «Наложниця»
07.00 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Т/с «Зворотний бiк

11.10
13.05
14.45
15.45

10.30 Православна

енциклопедiя

11.00, 02.30 Свiтло
11.20 Хай щастить
11.50, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт

12.00 Т/с «Час збирати

16.40
18.00
20.00
20.30

камiння»

Головні героїні
фільму – мати і
дочка. Любов і
зрада, несподіване багатство і
гнітюча убогість –
випробування,
що випали на долю кожної,
об’єднують двох
жінок – найближчих на землі, але
іноді таких далеких одна від одної.

14.15 Наш спорт. До 20-

рiччя олiмпiйського
дебюту України
14.45 Українська пiсня
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Щоденник ДПКЄ-2013
15.45 Т/с «Злочин з
багатьма
невiдомими»
18.05 Щоденник
Дефлiмпiади
18.20, 01.20 `Новини
18.40 Економiчна
перспектива
19.10 Криве дзеркало
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 04.40 Служба
розшуку дiтей
21.40 Ювiлейна програма
В. Бiлоножка
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 Не вiр худому кухарю

Мiсяця»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Смак граната»
Подробицi
Т/с «I все-таки я
кохаю...»

1+1
06.00
06.05
06.55
07.40
08.00
08.05

09.05
10.15
10.35
12.30
13.30
14.35
15.40
17.20
19.30
20.15
22.20
23.25
00.35

23.40 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
01.50 Х/ф «В iм'я
справедливостi»
03.15 Д/с «Людство. Наша
iсторiя»
04.25 Т/с «Смак граната»

02.25
03.10
04.05
04.40
05.15

Служба розшуку дiтей
Мiняю жiнку-6
ТСН
Економiчна правда
Особистий рахунок
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Х/ф «Трохи не при
собi»
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Знiмiть це негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський»
Територiя обману
Т/с «Борджiа-2»
Х/ф «Любителi
iсторiї»
ТСН
Т/с «Борджiа-2»
Маша i моделi
Маша i моделi
Маша i моделi

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей
04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

СТБ
05.40 Чужi помилки.

10.20

11.45

12.45
13.00
13.05
14.30
16.30
18.45
19.10
20.10
22.05
23.15
01.10
02.05
02.55

українськи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Скажений
Макс»
Навчiть нас жити
Т/с «Розплата»
Х/ф «Погром у
понедiлок»

06.25
08.10
09.45

10.45

13.55

15.55
18.00
18.20
19.55
21.00
22.00
22.25

23.20
00.20
01.20
03.10

НОВИЙ
05.45 Пекельне

Заборонене
кохання
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Правила
вдалого
розлучення
Зiркове життя.
Зiрковий епатаж
Х/ф «Привiт,
кiндер!»
Попса. Iсторiя
всеросiйського
обману
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-5
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Пробачити
зрадника
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Сищик без
лiцензiї»
Нiчний ефiр

06.25
07.30
07.40
09.20
11.25
13.45
15.00
16.00
18.00
19.00
19.20

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20

НТН
05.25 Т/с «Спас пiд

побачення
Аферисти
Репортер
Аферисти
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Татусевi
дочки»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi
дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
У звичайному будинку в трикімнатній квартирі
живе молода
сім’я. Костя –
журналіст. Дружина Віра веде
все господарство, а діти не
завдають багато
клопоту. Набагато більше клопоту їм приносять
батьки Костянтина.

21.00 Т/с «Татусевi
дочки»

22.05 Т/с «Свiтлофор»
23.10 Т/с «Закрита
школа»

01.20 Т/с «Купiдон»
02.10 Т/с «Дружна
сiмейка»

02.55 Служба розшуку
дiтей

03.00 Т/с «Дружна
сiмейка»

березами»

06.55 Х/ф «Хiд конем»
08.30, 16.45 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
11.50, 02.00 Речовий доказ
12.30 Легенди карного

Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с

розшуку
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с «Морськi
пiхотинцi»
21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк7»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Декстер»
02.25 Агенти впливу
04.25 Правда життя

«П'ятницький. Глава
друга»
12.00, 04.15 Нехай говорять
15.30 Щиросердне зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить
Україна
23.10 Т/с «Глухар.
Продовження»
02.00 Т/с «Успiх-2»
05.10 Срiбний апельсин

ТЕТ
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з примарами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.00 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Планета iдiотiв»
02.25 Твою маму!

ФУТБОЛ
08.00, 01.20 Чемпiонат
Iспанiї. «Депортиво»
– «Барселона»
10.35, 16.00, 22.55 Лiга
чемпiонiв УЄФА.
«Нордшелланд» –
«Зенiт»
12.35 Один на один з
Гамулою
13.05, 03.35 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї
13.30, 20.25 Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Лiлль» –
«Баварiя»
18.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
18.20 ЧУ. «Таврiя» –
«Говерла»
04.20 Товариський матч.
«Зiрки MLS» –
«Рома»

ЧЕТВЕР, 1 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

06:35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

11:45 «МОЛОДА ДРУЖИНА»

23:05 «СКАЖЕНИЙ МАКС-2»

23:30 «КРОВ ТАМПЛІЄРІВ»

НТН

СТБ

ICTV

1+1

З Москви на прикордонну заставу приїжджає старший лейтенант Лунін. Герой швидко
включається в бойове життя, а
тим часом банда Ісмаїл-бека,
оплачувана іноземною розвідкою, активізує свої дії...

Маша віддано чекала свого хлопця з армії. А він приїхав у рідне
село з іншою... І вирішила тоді
Маша на зло всім і собі вийти
заміж за молодого вдівця із сусіднього села. Але не врахувала,
що жити без любові нелегко...

Пустельні дороги австралійських
прерій стають полем затяжної
битви між самотнім ковбоєм
Максом і різношерстим диким
воїнством негідників. Цей фільм
– свого роду антологія блискучих
трюків і спецефектів.

Майстер ордена тамплієрів Роберт Мец повинен був вбити
немовля Давида, але не зміг.
Через 18 років Давид, народжений від ворогів – тамплієра і
прієрки – повинен зробити непростий вибір...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.15 Ера будiвництва
07.20 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф «Р. Паулс.

05.55 Т/с «Наложниця»
07.00 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Т/с «Зворотний бiк

Полюбiть пiанiста»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.35
Пiдсумки дня
09.40 Книга.ua
10.00, 02.20 Секрети успiху
10.40, 03.40 Нехай Вам
буде кольорово!
11.55 Т/с «Час збирати
камiння»
14.15 Наш спорт. До 20рiччя олiмпiйського
дебюту України
14.50 Крок до зiрок
15.40 Щоденник ДПКЄ-2013
15.50 Т/с «Злочин з
багатьма
невiдомими»
18.05 Щоденник
Дефлiмпiади
18.20, 01.20 `Новини
18.40 Економiчна
перспектива
18.45 Останні
попередження
19.15 Фестиваль пiснi та
гумору в Коблево
20.40, 21.25 Мiжнародний
дитячий фестиваль
«Змiнимо свiт на
краще»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.05 Життя на рiвних
02.50 Як Ваше здоров'я?

11.10
13.05
14.45
15.45
16.40
18.00
20.00
20.30
23.40
01.55

Мiсяця»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Смак граната»
Подробицi
Т/с «I все-таки я
кохаю...»
Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
Х/ф «Убивця.
Щоденник убивств»
Фільм, присвячений Сему Пекінпа, заснований
на реальній історії, розказаній
тюремним охоронцем. Картина
в загальних рисах дає зрозуміти, чому Карл
Пензрем, розумна, неординарна
людина, виріс
злочинцем і
вбивцею.

03.15 Д/с «Людство. Наша
iсторiя»

04.25 Т/с «Смак граната»

1+1

06.00
06.05
06.55
07.40
08.00

ICTV
Служба розшуку дiтей
Територiя обману
ТСН
Економiчна правда
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3

09.00 Х/ф «Трохи не при
собi»

10.10 Шiсть кадрiв
10.35 Т/с «Сила.
Повернення додому»

12.25 Знiмiть це негайно
13.25 Не бреши менi-4
14.25 Росiйськi сiмейнi
драми

15.30 Т/с «Тисяча й одна

05.05
05.30
06.40
07.00
07.45
08.45
09.15
10.10
10.20
12.45
13.00
13.10
14.35
16.35

нiч»

17.15 Т/с «Сила.
Повернення додому»

19.30
20.15
22.20
23.30

ТСН

Т/с «Склiфосовський» 20.10
На ножах
Х/ф «Кров
тамплiєрiв»

02.55
03.40
04.30
05.00
05.30

18.45
19.10

22.05
23.05

ТСН
Не бреши менi-4
Маша i моделi
Маша i моделi
Маша i моделi

01.10
02.10
02.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн
дороги»
Несекретнi файли
Т/с «Розплата»
Х/ф «Скажений
Макс»

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки.Квiтка
06.30
08.15
09.50

10.45
11.45
13.50

15.55
18.00
18.20
19.55
21.00
22.00
22.25

23.20
00.20
01.20
03.10

смертi
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя.
Пробачити
зрадника
Зiркове життя.
Зiркова прислуга
Х/ф «Молода
дружина»
Дiти. Iсторiя
всеросiйського
обману
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-5
з П. Костiциним
Вiкна-Новини
Зiркове життя.
Вiдчайдушнi
домогосподарки
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Сищик без
лiцензiї»
Нiчний ефiр

05.45 Пекельне
06.25
07.30
07.40
09.20
11.25
13.45
15.00
16.00

побачення
Аферисти
Репортер
Аферисти
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Татусевi
дочки»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Головні герої серіалу – три підлітки, курсанти
суворовського
училища. Їхні долі
не схожі – вихованець дитбудинку, син мера
міста і син спадкового військового, але всі вони
знають, що значить бути курсантами.

18.00 Т/с «Татусевi
19.00
19.20
21.00
22.05
23.10
01.20
02.10
02.55
03.00

дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi
дочки»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Закрита
школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна
сiмейка»
Служба розшуку
дiтей
Т/с «Дружна
сiмейка»

УКРАЇНА

НТН

06.35 Х/ф «Застава в
горах»

08.30, 16.45, 19.00, 01.30,
04.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
11.50, 02.00 Речовий доказ
12.30 Легенди карного
розшуку

13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-12»

14.50, 17.00 Т/с

«Вiдстебнiть ременi»

21.30 Т/с «Тiло як доказ-2»
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк23.30
00.30
02.30
04.30
ТЕТ

7»
Т/с «Менталiст-4»
Т/с «Декстер»
Агенти впливу
Правда життя

08.25 М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з примарами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 У ТЕТа пара
18.00 4 весiлля
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Ходячi мерцi-3»
00.55 Х/ф «Мрiї про дiвчат»

06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с
«П'ятницький. Глава
друга»
12.00, 04.15 Нехай говорять
15.30 Щиросердне зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.40 Говорить
Україна
23.10 Т/с «Глухар.
Продовження»
02.00 Т/с «Успiх-2»
05.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

07.10 Голи сезону.
Чемпiонат Iспанiї

08.00 Чемпiонат Iталiї.
«Iнтер» – «Аталанта»

10.35 ЧУ. «Металург» (З) –
«Волинь»

13.05 Топ-матч
13.20 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти.

13.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Валенсiя» –
«Баварiя»
16.00 ЧУ. «Шахтар» –
«Чорноморець»
18.10, 21.15 Футбол live
19.10 Лiга Європи УЄФА
22.00 Futbol Mundial
22.55 ЧУ. «Ворскла» –
«Металург» (Д)
01.20 Лiга Європи УЄФА
03.35 Лiга 1. «Буковина» –
«Гелiос»
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22:15 «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»

00:00 «СКАЖЕНИЙ МАКС-3»

00:05 «КРИМІНАЛЬНА ФІШКА ВІД ГЕНРІ»

01:10 «ДВІЙНИК»

1+1

ICTV

1+1

НТН

Топпер Харлі йде зі служби і живе
у далекому буддистському монастирі. Але колишнє командування знову знаходить йому
роботу, і Харлі змушений повернутися на службу. Йому доведеться відправитися в Ірак...

У місті Батертаун править Ентіті.
Для зміцнення своєї влади вона
намагається використовувати
Макса, колишнього поліцейського, який втратив сім'ю і друзів,
неперевершеного майстра дорожніх сутичок.

За безпідставним звинуваченням у пограбуванні банку роботяга Генрі отримує три роки
в'язниці. За гратами він зустрічає старого мудрого Макса, в
бесідах з яким він вперше замислюється про життя.

Поліція збилася з ніг, розшукуючи вбивцю. На допомогу поліцейським приходить наука:
вчені, використовуючи однуєдину волосину вбивці, знайдену на місці злочину, створили
його генетичного двійника...

ПЕРШИЙ
06.15 Д/ф «Битва у лiсi

ІНТЕР
05.55 Т/с «Наложниця»
07.00 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Т/с «Зворотний бiк

Белло»

07.15 Хочу все знати
07.30, 08.20 Д/ф
«Г. Чухрай.
Незакiнчена вiйна»
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.40
Пiдсумки дня
09.35 Вiра. Надiя. Любов
10.35, 03.55 Нехай Вам
буде кольорово!
11.45 Т/с «Час збирати
камiння»
14.10 Х/ф «Новий гулiвер»
15.35 Щоденник ДПКЄ-2013
15.40 Т/с «Злочин з
багатьма
невiдомими»
18.05 Щоденник
Дефлiмпiади
18.20, 01.25 `Новини
18.40 Економiчна
перспектива
18.50 Надвечiр'я
19.50 Привiтання вiд дуету
«Кролики»
21.15 Фiнал Нацiонального
вiдбору на ДПКЄ2013
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.15 Т/с «Чаклунка»
00.15 Вiд першої особи
00.50 Клуб гумору
01.20 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
01.45 Про головне
02.10 Життя на рiвних
02.25 Нацiональна
двадцятка
03.35 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
04.55 Хiт-парад

11.10
13.05
14.45
15.40
16.40
18.00
20.00
20.30
22.35
01.40

Мiсяця»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Смак граната»
Подробицi
Т/с «I все-таки я
кохаю...»
Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
Х/ф «Плоть вiд
плотi»
Модель і акторка
Марія успішна і
щаслива зі своїм
нареченим Беном. Одного разу
вона отримує листа від своєї матері, від якої вона
втекла в 16 років,
із запрошенням
на сімейне ранчо. Марія рішуче
відмовляється,
але Бен умовляє
її поїхати.

03.40 Подробицi
04.10 Д/с «Людство. Наша
iсторiя»

1+1
06.00 На ножах
06.55 ТСН
07.40 Економiчна

08.00

09.00
10.10
10.25

12.20
13.25
14.30
15.35
17.20

19.30
20.15
22.15
00.05
02.00
02.45

04.50 Т/с «Смак граната»

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Факти
05.35 Свiтанок
06.45 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

правда
Повне
перевтiлення.
Дiм за тиждень-3
Х/ф «Трохи не при
собi»
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Знiмiть це
негайно
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Вечiрнiй Київ
Х/ф «Гарячi
голови»
Х/ф «Кримiнальна
фiшка Генрi»
ТСН
Х/ф «Кров
тамлiєрiв»

українськи
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в Українi
Х/ф «Скажений
Макс-3. Пiд куполом
грому»
Т/с «Розплата»
Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн дороги»

10.25

12.45
13.00
13.15
14.40
16.35

18.45
19.10
20.10
22.10
23.30
00.00

02.00
02.50

СТБ
06.00 Чужi помилки.

НОВИЙ
05.35 Служба розшуку
дiтей

Подвiйна гра

06.45 Неймовiрна правда
про зiрок

05.45 Пекельне
06.25
07.30
07.40
09.20

08.20 Х/ф «Вокзал для
двох»

11.00 Х/ф «Якщо завтра

11.30

настане»

18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

19.55 Моя правда.
Луї де Фюнес.
Сльози комiка

13.45
15.00
16.00
18.00
19.00
19.20
21.00

20.55 Моя правда. Денис
Рожков. За
дружиною, як за
стiною

побачення
Аферисти
Репортер
Аферисти
Т/с «Щасливi
разом»
Т/с «Татусевi
дочки»
М/с «Губка Боб»
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi
дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Татусевi
дочки»
Практикуючого
психотерапевта,
експерта в сімейних відносинах,
кидає дружина.
Одного ... з
п’ятьма дочками
на руках. Але це
– тільки початок
веселого життя,
адже з ним залишається теща і
купа проблем!

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя.
Як забували
зiрок-3

23.25 Зiркове життя.
Обережно –
альфонси!

00.20 Х/ф «Молода

22.05 Т/с «Свiтлофор»
23.10 Т/с «Закрита

дружина»

школа»

02.25 Х/ф «Сищик без

01.20 Т/с «Купiдон»
02.10 Т/с «Дружна

лiцензiї»

04.05 Нiчний ефiр

сiмейка»

НТН
05.30 Т/с «Спас пiд
березами»

07.00 Х/ф «Беремо все на
себе»

08.30, 16.45 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
11.50, 03.20 Речовий доказ
12.30 Легенди карного
розшуку

13.00 Т/с «Вулицi розбитих

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Охоронець»
07.00, 17.00, 19.00, 03.15
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 20.00
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «П'ятницький.
Глава друга»

12.00, 04.10 Нехай говорять
15.30, 02.35 Щиросердне
зiзнання

лiхтарiв-12»
14.50, 17.00 Т/с
«Вiдстебнiть ременi»
19.30 Т/с «Росiйський
переклад»
23.40 Х/ф «ДМБ-2»
01.10 Х/ф «Двiйник»
03.50 Агенти впливу
05.25 Правда життя

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Подружжя»
19.20, 03.35 Говорить

ТЕТ
08.25 М/ф «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
з примарами»
13.45 Т/с «Половинки»
14.10 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
15.00 Богиня шопiнгу
17.00 Досвiдос
17.35 Вiталька
17.55 4 весiлля
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2»
01.25 Х/ф-«Третє бажання»
02.40 Твою маму!

ФУТБОЛ
06.15 ЧУ. «Таврiя» –
«Говерла»
08.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Борусiя» (Д) –
«Малага»
10.35, 23.40 Лiга Європи
УЄФА
12.35, 16.00, 19.00, 22.00
Футбол live
13.20, 04.40 Топ-матч
13.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Баварiя» – БАТЕ
16.55 Лiга 1. «Нива» (Т) –
«Нафтовик»
19.55 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Карпати»
23.00, 04.10 Futbol Mundial
01.55 Лiга 1. «Нива» (Т) –
«Нафтовик»
05.00 Новини

Україна

20.50 Т/с «Слiд. Запас
мiцностi»

21.55 Т/с «Слiд. Гра в костi»
23.00 Т/с «Охоронець-4»
05.00 Срiбний апельсин
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19:45 «МАЧО І БОТАН»

21:45 «КОХАННЯ ЗА ЧАСІВ ХОЛЕРИ»

00:25 «З РОСІЇ З ЛЮБОВ’Ю»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Двоє новоспечених горе-поліцейських відправляються на
надсекретне завдання, в якому
їм доведеться постаратися заново стати учнями середньої
школи, де вже давно процвітає
наркоторгівля...

Флорентіно Аріза зізнається
Ферміні Дазе у вічному коханні,
проте дівчина виходить заміж за
більш заможного шанувальника.
Але Флорентіно не відступається
від свого кохання. Він вірить.
Вірить і чекає.

Зак та Мірі зайнялися створенням
порнографічного кіно для того,
щоб зрубати готівки. Під час
зйомок Зак та Мірі розуміють, що
вони відчувають великі й сильні
почуття одне до одного, про що
вони навіть не могли уявити.

Джеймсу Бонду загрожує смертельна небезпека, він потрапив
у пастку, з якої немає виходу.
Однак винахідливість робить
героя невразливим. Окрасою
картини є підступна, але красива
жінка-шпигунка.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20, 23.10 Фiльм-концерт

06.20 Т/с «Наложниця»
07.40 Х/ф «Американська

«Шукай Вітрова»

07.50 Присвяти себе
футболу!
Олiмпiйський виклик
Панянка та кулiнар
Життя на рiвних
Православний вiсник
Хто в домi хазяїн?
Х/ф «Новий Гулiвер»
Чудеса України.
Аккерман
12.05, 05.20 Театральнi
сезони. Дайджест
12.55 Star-шоу
13.55 В гостях у Д. Гордона
14.55 Золотий гусак
15.25, 19.05 Криве
дзеркало
17.00 Щоденник
Дефлiмпiади
17.15 Свiтовий рекорд
української пiснi
20.50 Лото «Мегалот»
20.55, 04.30 Служба
розшуку дiтей
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.20 Без цензури
21.55 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
00.40 Клуб гумору
01.40 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
02.05 Караоке для дорослих
02.55 Нехай Вам буде
кольорово!
04.00 Школа юного
суперагента
04.15 Доки батьки сплять
04.35 Хiт-парад

08.15
08.30
09.05
09.20
09.50
10.15
11.35

23:55 «ЗАК ТА МІРІ ЗНІМАЮТЬ ПОРНО»

НОВИЙ КАНАЛ

донька»

09.30 Все для мами
10.00 Лiтня кухня
11.00 Х/ф «Дiамантова
рука»
Скромний і чесний радянський
трудівник Семен
Семенович під
час зарубіжної
туристичної поїздки знайомиться з симпатичним чоловіком
випадково стає
центральною фігурою в операції
з виявлення
зграї «валютни-

1+1

06.00 Х/ф «Гарячi голови»
07.15 ТСН
08.00 Свiтське
09.00
10.00
10.05
12.05
13.15

13.05 Т/с «Сiмейний
14.00
18.00
20.00
20.30
22.30
02.05
02.35

життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Енгрi бердс»
Х/ф «Як Майк»
Свiт навиворiт-2. Iндiя
Х/ф «Старi пси»
Двоє старих приятелів і ділових
партнерів раптово опиняються в
ситуації, коли їм
доводиться зайнятися вихованням двох галасливих близнятшестирічок. Більше того, діточок
треба ще вивезти відпочивати в
літній табір, а там
і близнята, і їхні
опікуни опиняються у владі
прискіпливого
вожатого – і все
це напередодні
важливої угоди.

ків»...

детектив»
Т/с «Моє нове
життя»
Т/с «Петро I.
Заповiт»
Подробицi
Т/с «Петро I. Заповiт»
Т/с «Дружина
Сталiна»
Подробицi
Т/с «Моє нове життя»

ICTV

15.10
16.25
18.30
19.30
20.00
21.45

Шiсть кадрiв
Вечiрнiй Київ
Розсмiши комiка-3
ТСН
Операцiя краса
Х/ф «Кохання за
часiв холери»
00.25 Х/ф «З Росiї з
любов'ю»
02.30 Х/ф «Кримiнальна
фiшка Генрi»
04.10 Х/ф «З Росiї з
любов'ю»

04.50
05.20
06.25
06.55
08.50
10.00
11.05
12.05
14.00
14.20
18.45
19.00
19.55
00.10
02.05
03.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Т/с «Морськi
дияволи»
Зiрка ouTube
Дача
Квартирне питання
М/ф «Ронал-варвар»
Мульт особистостi
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Снайпери.
Кохання пiд
прицiлом»
Х/ф «Дев'ять ярдiв»
Х/ф «Скажений Макс3. Пiд куполом
грому»
Х/ф «Заряджена
зброя»
Пародія на популярні американські фільми
«Брудний Гаррі»,
«Мовчання ягнят», «Основний
інстинкт», «Смертельна зброя».
Два детективи –
Джек Кольт і Уес
Люгер шукають
вбивцю колишньої напарниці.

НОВИЙ

05.25 Нашi улюбленi
06.20
07.45
08.40
09.50
11.45
14.00

15.00

15.55

16.55

18.00
22.05
00.25
02.10
03.25

мультфiльми
Х/ф «Карнавальна
нiч»
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Х/ф «Три плюс
два»
Х/ф «Синьйор
Робiнзон»
Зiркове життя.
Як забували
зiрок-3
Зiркове життя.
Обережно –
альфонси!
Моя правда. Луї де
Фюнес. Сльози
комiка
Моя правда. Денис
Рожков. За
дружиною, як за
стiною
Х/ф «Полiт
метелика»
Х/ф «Янгол
пролетiв»
Х/ф «Три плюс
два»
Х/ф «Карнавальна
нiч»
Нiчний ефiр

05.05
06.25
07.20
10.00
11.55
13.40
14.00
14.40
15.05
17.50

УКРАЇНА

НТН

М/с «Фiнес i Ферб»
Аферисти
Ревiзор-2
Ревiзор-2
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Файна Юкрайна
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Знайомтеся,
Дейв»

06.25 Х/ф «Мерседес»
07.40 Т/с «Вiдчинiть,

У пошуках способу порятунку свого світу, що знаходиться на межі
катастрофи, команда мініатюрних людиноподібних прибульців прибуває на
Землю на кораблі, замаскованому під тіло звичайної людини. У
нашому світі їм
доводиться пристосовуватися,
щоб не бути схо-

Мислити як
злочинець»
01.15 Т/с «Закон i порядок»
03.10 Агенти впливу
04.40 Правда життя

пленим людьми.

19.45 Х/ф «Мачо i Ботан»
22.00 Хто зверху?-2
23.55 Х/ф «Зак i Мiрi
знiмають порно»

01.55 Т/с «Дружна сiмейка»

мiлiцiя!»

11.30, 02.40 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «ДМБ-2»
15.00 Т/с «Крутi повороти»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-2»

23.00 Парк автомобiльного
перiоду

23.30 Т/с «Кримiналiсти.

ТЕТ

08.00 Телепузики
08.35 Байдикiвка
08.50 М/с «Смiшарики. Пiн09.00
09.40
11.00
11.40
13.20
16.05
17.20
19.15
21.20
23.00
01.00
02.45

код»
Мультик з Лунтiком
М/с «Лiло i Стiч»
М/с «Фiксики»
М/ф «Гидке каченя
i я»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Королева балу-3
Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
Х/ф «Мисливцi за
привидами-2»
Вiталька
Т/с «Ходячi мерцi-3»
Х/ф «Прогулянка в
хмарах»
До свiтанку

06.00
07.00
07.10
07.50
09.00
10.00

Т/с «Бiгль»
Подiї
Т/с «Бiгль»
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Таємницi зiрок. Я –
Анастасiя Волочкова!
11.00 Х/ф «Свiй-чужий»
13.00 Т/с «Дитина на двох»
16.45 Т/с «Дитина на двох»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Дитина на двох»
22.25 Х/ф «Мiнливостi
долi»
00.25 Т/с «Охоронець»
06.20 Срiбний апельсин
03.00 Подiї
03.20 Т/с «Охоронець»
04.50 Т/с «Бiгль»
ФУТБОЛ

06.15 Один на один з
Гамулою

07.10 Топ-матч
07.20 Futbol Mundial
08.00 Лiга 1. «Нива» (Т) –
«Нафтовик»

10.35 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Карпати»

13.00 Лiга Європи УЄФА
15.00, 15.55, 18.30, 21.00,
23.30 Футбол live
16.25 ЧУ. «Говерла» –
«Металург» (З)

18.55 ЧУ. «Зоря» –
«Металiст»

21.25 ЧУ. «Севастополь» –
«Таврiя»

00.25 Чемпiонат Бразилiї.

«Крузейро» –
«Корiтiба»
02.45 ЧУ. «Говерла» –
«Металург» (З)
04.45 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти

qrjlprfpoojl
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16:10 «РЕАЛЬНИЙ ТАТО»

11.00
12.00
12.55
13.15
14.05
15.05
15.35
16.00
16.45
17.15
17.40
18.40
21.00
21.25
21.35
22.55
23.10
23.25
00.40
01.20
01.40
03.10
04.00
04.15
04.20
05.05

20:00 «УДАЧІ, ЧАКУ!»

20:15 «МИСТЕЦТВО ВІЙНИ-3. ВІДПЛАТА»

ІНТЕР

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

Роман Шило їздить на стрілки і
вирішує питання. Однак його
колишня дружина потрапляє до
лікарні, і тепер Шило доведеться
доглядати за трьома дітьми віком
від 2 до 14 років, міняти підгузки,
ходити на батьківські збори.

У простакуватого дантиста Озоровскі з'являється новий сусід –
знаменитий кілер з Чикаго. Цією
обставиною не забула скористатися дружина героя. Вона замовляє чоловіка кілеру, щоб отримати гроші від страховки...

Будь-яка дівчина, яка сходила з
Чаком на побачення, наступного
дня знаходить свою любов. Його
все влаштовувало – ні зобов'язань, ні важких сцен. Поки
він не зустрівся з дівчиною своєї
мрії...

Агент Шоу повинен спробувати
перешкодити групі північнокорейських кровожерливих терористів отримати в свої руки
ядерну бомбу і врятувати посередника, який виявився заплутаним у цих подіях.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35 Смiх з доставкою

07.05
07.35
09.05
09.55
10.35

16:45 «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ»

додому
Панянка та кулiнар
Дружина
Шеф-кухар країни
Околиця
Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
Крок до зiрок
Маю честь запросити
Чудеса України.
Алупка
Як Ваше здоров'я?
Ближче до народу
Рояль у кущах
Золотий гусак
Караоке для дорослих
Не вiр худому кухарю
Щоденник
Дефлiмпiади
В гостях у Д. Гордона
Криве дзеркало
Пiдсумки дня
Головний аргумент
Майстри гумору
Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
Олiмпiйський виклик
Дружина
Клуб гумору
Пiдсумки дня
Star-шоу
Вiра. Надiя. Любов
Доки батьки сплять
Служба розшуку дiтей
Хiт-парад
Надвечiр'я

ІНТЕР
05.55 Т/с «Дружина
Сталiна»

09.25 Школа доктора
10.00
11.00
12.00
14.00
16.10
18.05
20.00
20.25

Комаровського
Орел i Решка
Шалене весiлля
Т/с «Сiмейний
детектив»
Х/ф «Любов i голуби»
Х/ф «Реальний тато»
Х/ф «Дружба
особливого
призначення»
Подробицi
Х/ф «СоловейРозбiйник»
Історія про романтика Солов’яРозбійника, який
ступив на стезю
російського розбою. Поки спецслужби намагаються ліквідувати
його банду, він
відновлює в рідному краю справедливість. Але
рано чи пізно
будь-якій «казці»
приходить кінець...

22.20
00.25
02.10
02.35

Х/ф «Духless»
Х/ф «Честь Самурая»
Подробицi
Д/с «Людство. Наша
iсторiя»
03.20 Х/ф «Дiамантова
рука»
04.55 Т/с «Сiмейний
детектив»

1+1
06.00
07.50
08.10
09.00

10.00
11.00
12.00
12.40
13.05
14.05
15.05

Х/ф «Як Майк»
Марiчкин кiнозал
Ремонт +
Лотерея «ЛотоЗабава»
Мультфiльми
Недiля з Кварталом
Смакуємо
Шiсть кадрiв
Т/с «Без слiду»
Т/с «Без слiду»
Х/ф «Залiзничний
романс»
Невинна авантюра, на яку Олексій іде заради коханої дівчини Віри, тягне за собою несподівані
наслідки. Заночувавши у причіпному вагоні,
Олексій прокидається в поїзді,
який мчить по
просторах Росії.

ICTV
05.20 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Квартирне питання
07.35 Анекдоти по-

07.55
09.05
11.00
11.30
12.10
12.30
14.55
16.45
18.45
19.00
20.15
22.05
00.05
01.25

Гангстера на ім’я
Портер грубо
підставляють в
угоді. Йому щастить: він залишається в живих.
На карту поставлені сімдесят тисяч доларів. Портер вирішує за
будь-яку ціну повернути борг колишнім компаньйонам. Ніхто
не уникне від
розплати...

17.30 Х/ф «Буде свiтлим
день»

19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Буде свiтлим
22.00
23.05
00.05
02.15
04.20

день»
Свiтське життя
Багатi теж плачуть
Путiн, Росiя i Захiд
Х/ф «Кохання за
часiв холери»
Х/ф «Залiзничний
романс»

українськи
Дача
М/ф «Ронал-варвар»
Козирне життя
Максимум в Українi
Мульт особистостi
Х/ф «Подвiйний
КОПець»
Х/ф «Пiдстава»
Х/ф «Дев'ять ярдiв»
Факти. Вечiр
Замоченi
Х/ф «Мистецтво
вiйни-3. Вiдплата»
Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
Т/с «Таксi»
Т/с «Розплата»

03.10 Х/ф «Захiд сонця»

СТБ
05.40 Нашi улюбленi

06.45
08.45
09.50
10.50
15.00
19.00

19.55

мультфiльми
Х/ф «Полiцейськi та
злодiї»
Їмо вдома
Караоке на Майданi
Х/ф «Полiт метелика»
Мiстичнi iсторiї-5
з П. Костiциним
Ванга повертаіться!
Секретний архiв
вiщунки
Х/ф «Мандрiвка у
закоханнiсть»
Є багато жінок,
які зробили прекрасну кар’єру,
але при цьому в
особистому житті
у них повна невизначеність. З
роками такі дами
розуміють, що ніякий професійний успіх не замінить родинного
щастя.

22.10 Х/ф «Ми дивно
зустрiлися»

00.00 Х/ф «Синьйор
Робiнзон»

02.05 Х/ф «Полiцейськi та
злодiї»

03.40 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.40 М/с «Фiнес i Ферб»
06.45 Аферисти
07.45 Церква Христова
08.00 Уральськi
пельменi

09.35 Хто зверху?-2
11.30 Педан-Притула
Шоу

13.00 Т/с «Воронiни»
15.35 Х/ф «Знайомтеся,
17.30
20.00
22.00
00.00

Дейв»
Х/ф «Мачо i Ботан»
Х/ф «Удачi, Чаку!»
Великi почуття
Х/ф «Весiльна
лихоманка»
Все чудово в
подружньому
житті Джека і
Одрі. Поки їхні
три дочки, які
вже виросли і покинули “сімейне
гніздо”, не вирішили вийти заміж одночасно!
Але хто ж повинен фінансувати
цю грандіозну
весільну церемонію?

01.55 Т/с «Дружна сiмейка»

НТН
05.30 Х/ф «Спiвучасть у
вбивствi»

07.05 Т/с «Росiйський
переклад»

11.30 Легенди карного

УКРАЇНА
06.45, 18.40, 03.35 Подiї
07.10 Х/ф «Свiй-чужий»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрана. Бійбаби

розшуку
12.00, 03.50 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Розплата за
любов»
14.55 Т/с «Таємницi
слiдства-2»
19.00 Т/с «Знахар»
23.00 Крутi 90-тi
00.00 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
01.50 Х/ф «Двiйник»
03.25 Речовий доказ
05.20 Правда життя

11.00 Х/ф «Мiнливостi

ТЕТ
08.35 Байдикiвка
08.50 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/с «Фiксики»
11.40 М/ф «Сердитi
пташки»
11.50 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
13.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
15.40 Х/ф «Мисливцi за
привидами-2»
17.45, 20.15 4 весiлля
19.00 Королева балу-3
21.35 Вiталька
23.00 Т/с «Ходячi мерцi-3»
01.00 Х/ф «Захоплення
Стелли»
03.00 До свiтанку

ФУТБОЛ
07.00 Один на один з
Гамулою
08.00 ЧУ. «Зоря» –
«Металiст»
10.20, 18.00, 21.05 Футбол
live
11.00, 14.30 Чемпiонат
Iспанiї
12.05 Топ-матч
12.30 ЧУ. «Севастополь» –
«Таврiя»
15.55 Emirates Cup.
«Наполi» – «Порту»
18.55 ЧУ. «Шахтар» –
«Динамо»
21.20 Великий футбол
22.50 ЧУ. «Чорноморець» –
«Металург» (Д)
01.15 ЧУ. «Шахтар» –
«Динамо»
03.30 Emirates Cup.
«Наполi» – «Порту»

долi»

13.00, 15.50 Т/с «Дитина на
двох»

19.00 Футбол. «Шахтар»
(Донецьк) –
«Динамо» (Київ)
21.00, 22.00 Т/с «Iнтерни»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15, 03.55 Т/с
«Охоронець-4»
04.40 Х/ф «Переможниця
болю»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

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

Алла КУДРЯВЦЕВА, старший солдат, курсант 2 курсу
інженерно-авіаційного факультету Харківського
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Захоплюється написанням віршів.

Людмила ІСАК, прапорщик,
інспектор прикордонної служби впс «Чернівці»
Хобі: любить готувати, займатися спортом, читати книги,
подорожувати.

Катерина НАЗАРЕНКО, курсант військового коледжу
сержантського складу військового інституту телекомунікацій та
інформатизації Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут». Хобі – вишивка.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 10 липня 2013 року №428-ос		
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
полковник
підполковнику ШИЙЦІ Богдану
Степановичу
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ІЛЛЮЩЕНКУ Олексію
Федоровичу
підполковник
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору ЗУБАРУ Роману Орестовичу

від 17 липня 2013 року №452-ос		
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ХАНІНУ Віталію Володимировичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки
по Адміністрації та органах центрального
підпорядкування ДПСУ
майору ПТИЦІ Сергію Вікторовичу
від 18 липня 2013 року №457-ос		
по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору БОБИРУ Юрію Вікторовичу
по ОКПП «Київ» ДПСУ
майор
капітану ГОЛОВАЧОВУ Миколі Васильовичу

від 12 липня 2013 року №435-ос		
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору МАРЧЕНКУ Миколі Борисовичу
від 15 липня 2013 року №440-ос		
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору НІКОЛАЄНКУ Андрію Геннадійовичу
майору ШАТАЛЮКУ Богдану В’ячеславовичу

від 20 липня 2013 року №463-ос		
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору БАЛАНУ Віктору Федоровичу
майору ГОРБЕНКУ Сергію Миколайовичу
майору ЛЯМЦЕВУ Ігорю Вікторовичу
Управління кадрів АДПСУ

Відповіді на сканворд цього номера:

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя
Кочубея, звинуваченого у зраді;
1914 — Австро-Угорщина оголосила загальну
мобілізацію та сконцентрувала війська на кордоні
з Російською імперією;
1957 — СРСР запустив першу міжконтинентальну багатокаскадну балістичну ракету.

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Тимофій КУШНІРЕНКО та Юра ГРОМОВ

Вишгородський район Київської області.
Допоможіть знайти 10-річного Тимофія Кушніренка та 13-річного Юру Громова!
13 липня 2013 року діти поїхали кататися на велосипеді та більше їх не бачили.
Прикмети Тимофія Кушніренка: виглядає на 10-12 років, 120-130 см на зріст, худорлявий;
коротке русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети: шрам біля лівого ока,
свіжий поріз на лівій нозі біля ступні.
Прикмети Юри Громова: виглядає на
12-14 років, приблизно 140-150см на зріст,
худорлявої статури, коротке чорне волосся, чорні очі.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Колегія Державної прикордонної служби України, весь
особовий склад висловлює щирі співчуття батькам рідним
та близьким з приводу тяжкої втрати, смерті ветеранаприкордонника майора у відставці

ДЕМКІВА Петра Федоровича.
Важко виразити словами глибину втрати, якої зазнала Ваша
сім'я. Сумна звістка відгукнулася пекучим болем у серці кожного,
хто знав Петра Федоровича.
За високий професіоналізм і чуйність його цінували і поважали
всі, хто знав. Петро Федорович був сильною, мужньою, виключно
відповідальною людиною, все своє життя віддав справі охорони кордонів Вітчизни. Таким він
залишиться в нашій пам'яті.
Сьогодні ми разом з вами низько схиляємо голову в скорботі
перед світлою пам'яттю Петра Федоровича, яка назавжди
збережеться в наших серцях.
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