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Державний кордон України перетнуло

1,9 млн. 
осіб

 410 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

74 
особи

Вилучено

18 од.
зброї

Затримано

на 1,5 млн грн.
контрабандних товарів

з них 10
незаконних мігрантів

> > 41 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 23–29 вересня 

2013 року

8-11
стор.

22 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ

Пам’ятними сторінками подвигу в історію людства ввійшла війна 
з гітлерівським нацизмом у Європі в 40-их роках минулого століття. 
Перемога над ним кувалася як на фронтах Великої Вітчизняної 
війни, так і в жертовній боротьбі народних месників – 
партизанів. І завжди прикладом незламної мужності слугувала 
хоробрість людей, чиє життя так чи інакше було пов’язано 
зі службою з охорони державних кордонів. У переддень Дня 
партизанської слави України про них наша розповідь.

«Partisanen!..» – і жах охоплював ворога
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КАДРОВИЙ НАГОЛОС ШВИДКІСТЬ, БЕЗПЕКА, КУЛЬТУРА, КОМФОРТ

Добовий пасажиро-транспортний 
потік у пунктах пропуску «Старокозаче» та 
«Кучурган» в період літнього туристичного 
сезону в 5–6 разів перевищував їх проектні 
пропускні можливості. Для того, аби створити 
подорожуючим якомога комфортніші умови 
тут було апробовано низку новацій.

Інновації режиму та контролю

З чого розпочнеться офіцерська кар’єра лейтенантів, 
на які напрями буде зосереджено особливу увагу та на інші 
питання кадрової роботи відповідає начальник управління 
кадрів АДПСУ генерал-майор Дмитро ІЩЕНКО.

Прикордонний вогник 
у дитячих серцях

Антикорупційне законодавство:
терміни – чіткіші, а вимоги – жорсткіші

Виховувати 
справжніх патріотів 
своєї Батьківщини 
потрібно, як–то 
кажуть, іще змалечку. 
Так, Кінологічний 
навчальний центр 
Держприкордонслужби 
України вже протягом 
багатьох років постійно 
організовує безліч 
військово–патріотичних 
заходів для місцевих 
школярів. От і не дивно, 
що під час прибуття 
очільника відомства 
генерала армії України 
Миколи Литвина до 
Великих Мостів дітлахи 
з місцевих шкіл вручили 
йому цілий збірник своїх 
малюнків, де кожен 
по–своєму зобразив 
прикордонника та його 
нелегку службу.
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6
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«Наш обов’язок – забезпечити 
успішний старт 
прикордонної кар’єри»
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НОВИНИ НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

ВИСТАВКА–ФОРУМ МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Андрій ГЕРАСИМКІВ 

Відкриваючи засідання Уряду Прем'єр-
міністр України Микола Азаров наголосив, 
що рішення про підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським Сою-
зом, включаючи всеохоплюючі зони вільної 
торгівлі, має історичну вагу. Це визначено 
як один із пріоритетів нашої держави на за-
конодавчому рівні, а програма економічних 
реформ Президента України ставить євроін-
теграцію взагалі кінцевою метою. «Саме це – 
заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава – природно, 
прагматично визначило наш європейський 
вибір», – підкреслив Микола Азаров.

Угода про асоціацію є для нас «дорож-
ньою картою» на шляху до тієї України, 
якою переважна більшість наших співгро-
мадян хоче її бачити: країною з потужною 
соціально орієнтованою економікою, за-
снованою на передових технологіях, що га-
рантує достойні доходи громадян і сильний 
соціальний захист; країною з безумовним 
верховенством права; країною з високими 
стандартами життя, які, до речі, всі ті, хто 
згоден з асоціацією, і ті, хто не згоден, ви-
значають однаково – як європейські стан-
дарти життя.

Україна, як днями констатував Глава Дер-
жави Віктор Янукович, безумовно, виконає 
критерії, необхідні для підписання Угоди про 
асоціацію. І своїм рішенням Уряд підводить 
риску під важливим етапом підготовки до асо-
ціації з Євросоюзом і водночас відкриває но-
вий етап кардинальних перетворень в Україні. 

А вони дійсно будуть глобальними, адже 
документ є безпрецедентним з точки зору 
свого обсягу (низки сфер, які вона охоплює) 
і глибини (детальності зобов’язань і часо-
вих рамок їх виконання). Окрім загальних 
принципів Угода містить розділи: Політич-
ний діалог та реформи, політична асоціація, 
співробітництво та конвергенція у сфері 
зовнішньої та безпекової політики; Юсти-
ція, свобода та безпека; Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею; Економічне та галузе-
ве співробітництво; Фінансове співробітни-
цтво та положення щодо боротьби з шахрай-
ством, Інституційні, загальні та прикінцеві 
положення. 

Серед основних принципів асоціації між 
Україною та державами ЄС слід відзначити 
верховенство права, належне врядування, бо-
ротьбу з корупцією, боротьбу з тероризмом і 
різними формами транснаціональної органі-
зованої злочинності, співробітництво у сфері 
міграції, притулку та управління кордонами, 
а основу для відносин сторін становитимуть 
принципи вільної ринкової економіки. 

Щодо останнього особливо важливими 
є положення про глибоку та всеохоплюючу 
зону вільної торгівлі, яка передбачає взаємне 
відкриття ринків та інші кроки, потрібні для 
досягнення відповідності стандартам Євро-
союзу і торгівлі на ринках ЄС. 

– Це створить унікальні можливості 
для прискорення модернізації української 
економіки, – наголосив Микола Азаров. 
– Цими можливостями потрібно грамотно 
скористатися. І на це у нас є 10 років пере-
хідного періоду. А хто не перебудується за 10 
років, той просто не витримає конкуренції.

Ще одним беззаперечним плюсом Угоди 
є те, що її підписанти наголошують на своє-
му «прагненні до досягнення мобільності 
громадян і подальшого прогресу у візовому 
діалозі», а також зобов'язуються вжити по-
слідовних заходів «для встановлення безві-
зового режиму …після створення умов для 
добре керованого та безпечного пересування 
людей, визначених у Плані дій з лібералізації 
візового режиму».

– Отже, наша держава зміниться докорін-
но, і когось це надихає, а когось тривожить. 
Завдання Уряду полягає в тому, щоб ретельно, 
відповідально оцінити як плюси, так і ризики 
необхідних перетворень, за які ми беремося, –  
підсумував Прем'єр-міністр.                              n

Дорожня карта майбутніх 
перетворень
Кабінет Міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом.

 Спорт – у маси! 800 мільйонів – 
на біометричні 
паспорти
Уряд затвердив план заходів 
щодо впровадження біометричних 
паспортів.

Олена ТАЩИЛІНА

З метою організації видачі біометричних 
документів буде створено єдину базу – демо-
графічний реєстр. Для цього Кабінет Міністрів 
України виділив 793,3 млн. грн. до 2016 року.

Як відомо, з 6 грудня 2012 року набув чин-
ності Закон «Про Єдиний державний демогра-
фічний реєстр і документи, які підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу або 
її спеціальний статус», яким передбачено ви-
користання замість паперових паспортів біоме-
тричних пластикових карток, що будуть містити 
чіп з особистою інформацією.

Біометричний паспорт міститиме в собі два 
види даних: основні та додаткові. До основних 
належать: докладна інформація про людину – 
оцифрована фотографія обличчя, оцифрований 
підпис, прізвище, ім’я, дата народження. Додат-
кові відомості – це відбитки пальців.

Паспорти будуть оформлятися з моменту на-
родження. Заміна «старого» паспорта на біоме-
тричний буде добровільною.                                  n

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Дмитра СЛИВНОГО

В урочистому відкрит-
ті виставки брали участь 
міністр молоді та спорту 
України Равіль Сафіуллін, 
голова Комітету Верхов-
ної Ради України з питань 
сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму Артур 
Палатний, президент На-
ціонального олімпійського 
комітету України Сергій 
Бубка, заступник голови 
Київської міської держав-
ної адміністрації Віктор 
Корж, президент Націо-
нального комітету спорту 
інвалідів України, народ-
ний депутат України Вале-
рій Сушкевич та інші.

Організатори форуму 
ставили собі за мету по-
пуляризувати здоровий 
спосіб життя та залучити 
якомога більшу кількість 
дітей до занять фізичною 
культурою і спортом. Ко-
жен школяр, котрий бажає 
займатися спортом, але 
поки що не визначився із 
конкретним його видом, 
мав чудову можливість це 
зробити. Адже на виставці 
кожен відвідувач міг отри-
мати професійну консуль-
тацію щодо занять тим чи 
іншим видом спорту та на-
віть взяти перші уроки.

Потрібно відзначити, 
що організатори вистав-
ки примудрилися під од-
ним дахом представити 
практично всі існуючі на 
сьогодні види спорту в 
Україні. Доволі гармонійно 
вписалися сюди хокейні та 
баскетбольні майданчики 
та фехтувальне містечко. А 
біля входу розмістився ці-
лий автопарк гоночних ма-
шин. Видовищні майстер-
класи зі стрибків на батуті 
та футболу зібрали навколо 
себе не один десяток ціка-
вих спостерігачів. Окрім 
того, кожен бажаючий міг 
посидіти у справжньому 
дакарівському «Камазі», 
покататися з ролерами, 
відчути, як воно сидіти на 
спортивному мотоциклі.

Як уже згадувалося, 
серед виставкових стен-
дів спортивних об’єднань, 
федерацій, клубів виді-

лявся й стенд Держпри-
кордонслужби. Тут «зелені 
кашкети» демонстрували 
документальний фільм і 
слайд-шоу, де йшлося про 
розвиток фізичної куль-
тури і спорту в ДПСУ. А 
підтвердженням досягнень 
прикордонних спортсме-
нів слугували їхні чисельні 
медалі та кубки, здобуті на 
змаганнях як державного, 
так і міжнародного рівнів.

 Серед запрошених 
на захід зіркових гостей 
були й члени спортивної 
команди Держприкор-
донслужби: олімпійський 
чемпіон Олександр Усик та 
срібний призер олімпій-
ських ігор Денис Берін-
чик. Вони охоче ділилися 
зі своїми фанами досвідом, 
давали поради як не лише 
дійти поставленої мети, 
але й не зупинятися на до-
сягнутому.                                 n

До Дня фізичної культури та спорту в столичному «Українському 
домі» з розмахом пройшла виставка–форум під назвою «Спорт та 
спортивна індустрія». Серед чисельних стендів привертали увагу 
своїми спортивними досягненнями й прикордонники.

n Електронний 
реєстр 
лікарняних

Уряд доручив Міністерству 
охорони здоров'я за участю 
Державної служби з питань 
регуляторної політики й 
розвитку підприємництва та 
іншими зацікавленими органами 
запровадити електронний реєстр 
(обліку) втрати тимчасової 
працездатності. Це зніме 
потребу виготовлення та 
закупівлі лікарняних листів, 
що дозволить зекономити 
бюджетні кошти. Відтак, 
кожен лікар зможе отримати 
ключ доступу до бази даних зі 
своїм підписом. Лікар в реєстрі 
записуватиме дані хворого, строк 
непрацездатності та передаватиме 
номер реєстраційного запису 
безпосередньо хворому. Натомість 
відділ кадрів працедавця зможе 
перевірити правильність такого 
запису в реєстрі та виписати 
лікарняні у разі його наявності.

Світлана ДЕЙЧУК

n Радянські 
права – дійсні

Верховна Рада скасувала 
обов’язкову заміну до 1 січня 2014 
року водійських прав на бланках 
зразка СРСР на нові біометричні 
водійські посвідчення. Згідно з 
останніми змінами у законодавстві 
посвідчення радянського 
зразка можуть бути замінені на 
посвідчення нового зразка за 
бажанням їхнього власника і у 
випадках, передбачених чинним 
законодавством. Як приклад – за 
необхідності виїзду за кордон, де 
посвідчення радянського зразка 
не дійсні. Прийняття нових 
змін дозволить зняти соціальну 
напругу, яка склалася внаслідок 
введення обов’язкової заміни 
посвідчень радянського зразка. 
Адже раніше ДАІ заявляла про 
необхідність заміни близько 
1 млн. водійських посвідчень 
радянського зразка до 2014 року.

Юрій ЗАНОЗ

n У Криму 
буде турецьке 
консульство

Голова Ради Міністрів 
Автономної Республіки Крим 
Анатолій Могильов під час зустрічі 
з Генеральним консулом Турецької 
Республіки в м. Одеса Нур Сагман 
обговорив шляхи розвитку 
всебічної співпраці з регіонами 
Туреччини. Глава Ради Міністрів 
автономії подякував за допомогу 
в реалізації спільних проектів, 
яку надає Криму Турецьке 
агентство з міжнародної співпраці 
(ТІКА), а також запросив 
Нур Сагман взяти участь у IV 
Міжнародному Чорноморському 
Економічному Форумі в Ялті. У 
свою чергу Генеральний консул 
Туреччини в Одесі підкреслила, 
що її країна зацікавлена в 
інтенсивній співпраці з Україною 
та Кримом зокрема,  а також 
повідомила, що в даний час 
розглядається можливість 
відкриття Генерального 
консульства Турецької Республіки 
в Сімферополі. 

Олена ТАЩИЛІНА
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УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІУКРАЇНА – БІЛОРУСЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

Віктор ВИРВА 

Під час зустрічі керівниками 
груп, начальником Північного 
регіонального управління ДПСУ 

генерал-лейтенантом Ігорем То-
ковим і заступником начальника 
головного управління Держав-
ного прикордонного комітету 
Республіки Білорусь полковни-
ком Олегом Машаровим, було 
відзначено, що завдяки спільним 

зусиллям ситуація на українсько-
білоруському кордоні продо-
вжує залишатися стабільною та 
прогнозованою. Не допущено 
відновлення старих і організації 
нових каналів незаконної мігра-
ції. При цьому посадовці конста-
тували, що основними загрозами 
на спільній ділянці кордону про-
довжують залишатися незаконна 
міграція громадян третіх країн, 
контрабанда наркотичних і пси-
хотропних речовин, зброї та бо-
єприпасів, а також протиправна 
діяльність, пов’язана зі спробами 
незаконного переміщення через 
кордон підакцизних товарів.

Сторонами відзначено пози-
тивний результат впровадження 
в практику організації спроще-
ного пропуску через держкор-
дон громадян України – жителів 
Рокитнянського району Рівнен-
щини з метою збору ягід та гри-
бів на території Республіки Біло-
русь. При цьому зауважено, що 
саме завдяки досягнутим домов-
леностям Голів прикордонних 
відомств і проведеній цілеспря-
мованій роботі фактично знята 
напруженість на даному сегмен-
ті спільного рубежу.

Сторони обмінялися думка-
ми й про особливість охорони 
кордону в районі зони відчужен-
ня Чорнобильської АЕС. 

Учасники перемовин на-
голосили на необхідності ви-
рішення процедури ратифікації 
Угоди між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки 
Білорусь щодо порядку пере-
тину українсько-білоруського 
кордону жителями Рівненської 
області та Брестської області 
Республіки Білорусь.

При обговоренні питань 
функціонування пунктів про-
пуску було вирішено продов-
жити практику оперативного 
реагування по перенаправлен-
ню пасажиро-транспортних 
потоків на інші напрямки, ви-
користовуючи реверсний рух.  
До 1 жовтня цього року на те-
риторії України на рівні заступ-
ників прикордонних Пред-
ставників (Уповноважених) 
Сторін заплановано провести 
прикордонно-представницьку 
зустріч для обговорення питань 
функціонування залізнично-
го пункту пропуску Заболоття 
(Україна) – Хотислав (РБ), із 
залученням представників від-
ділень української та білорусь-
кої залізниць.

У ході переговорів було роз-
глянуто й порядок охорони і 
проходження лінії кордону у 
зв’язку із набранням чинності 
договору між Україною і Респуб-
лікою Білорусь про державний 
кордон від 12 травня 1997 року. 
Сторонами прийнято рішен-
ня: до завершення демаркації 
українсько-білоруського кор-
дону охороняти його по лінії  
адміністративного поділу УРСР 
і БРСР.                                            n

Зустріч засвідчила: 
є позитив
У Києві відбулася зустріч Прикордонних 
уповноважених України та Республіки Білорусь. 
Предметом обговорення стала нинішня ситуація 
на українсько–білоруському державному рубежі, 
уточнення узгоджених дій щодо протидії 
основним видам загроз на спільному кордоні, а 
також функціонування пунктів пропуску.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

Такі змагання вже є традиційними і про-
ходять під патронатом органів місцевої влади 
країн, які приймають і організовують дані за-
ходи. Головною їх метою є отримання ґрун-
товних теоретичних знань і удосконалення 
практичних навиків при наданні медичної до-
помоги під час рятувальних операцій, а також 
обмін досвідом між ескулапами різних країн.

І хоча надання екстреної медичної допо-
моги не є прямим завданням медиків ДПСУ, 
участь у подібних заходах команди Львівсько-
го прикордонного госпіталю дозволяє підви-
щувати професійну майстерність, навички 
орієнтування та прийняття правильних рі-
шень у складних ситуаціях, підвищує автори-
тет медицини Держприкордонслужби у між-
народному просторі. 

Так, у Литві змагання, в яких брали участь 
16 команд з 4-ох країн,  складалися з 2-ох ета-
пів. А саме: з «Естафети» – для медиків, воді-
їв, пожежників і поліцейських – проведення 
непрямого масажу серця постраждалому та 
з «Автокатастрофи» – надання невідкладної 
допомоги при масовому ураженні (дорожньо-
транспортна пригода). За підсумками коман-
да Львівського госпіталю виступала у складі 
чотирьох учасників. Керівник делегації: Ми-
хайло Карнаух – начальник госпіталю, бри-
гада: Юлія Байла – лікар-анестезіолог, Олена 
Когут – сестра медична та Роман Турів – во-
дій «швидкої». У загальному заліку команда 
зайняла І місце та нагороджена за участь по-
чесним призом. Крім цього команда отри-
мала Міжнародні сертифікати, які дозволя-
ють зарахувати дані змагання як тематичне 

удосконалення з підвищення кваліфікації 
лікарського складу та середнього медичного 
персоналу.

Згодом у Польщі прикордонні медики зі 
Львова взяли участь у ХІІ відкритих Міжна-
родних змаганнях з медичного рятівництва. 
Їхня команда також складалася з 4-ох осіб: 
Андрій Іващенко – перший заступник началь-
ника госпіталю, Орест Атаманчук – лікар-
травматолог та вже згадані Олена Когут і   Ро-
ман Турів. Тут змагання, до яких долучилися 
45 команд, складалися вже з 7 етапів. А саме: 
«Ринок» – нічне завдання, яке включало 3 ета-
пи – проведення серцево-легеневої реанімації 
на площі, вправність у проведенні ін’єкцій, 
перша медична допомога постраждалому в 
парку. «Стадіон» – евакуація постраждалого 
під час бійки на стадіоні та надання медичної 

допомоги в автомобілі. «Скай Тауер» – завдан-
ня на фізичну витривалість. З медичним май-
ном якнайшвидше на час піднятися по сходах 
на 11 поверх (2 хв.) та надати медичну допо-
могу постраждалим. «Зал століття» – медичне 
сортування 15 постраждалих і надання допо-
моги дитині з зупинкою серцебиття й дихан-
ня. «Пожежна охорона» – перевірка докумен-
тів реанімобіля, перенесення нош з водою та 
водійська майстерність. «Тестове завдання» – 
письмова відповідь на запитання з невідклад-
ної медичної допомоги. «Bisek» – автоаварія за 
участю реанімобіля.

За підсумками змагань бригада Львівсько-
го госпіталю Держприкордонслужби виборо-
ла ІІ місце серед іноземних команд, отримала 
подарунки та сертифікати змагань. 

Цьогорічні успіхи представників Львів-
ського госпіталю можна сміливо назвати тен-
денцією, а ніяк не випадковістю. Команди 
цієї медустанови мають п’ятирічний досвід 
участі у міжнародних змаганнях з медичного 
рятівництва і показують неабиякі результати. 
Що ж, побажаємо нашим медикам подальших 
успіхів, адже кожна їхня перемога – запорука 
того, що здоров’я прикордонників під надій-
ною опікою.                                                                n

На допомогу – «швидкі»
Цього та минулого місяця делегація Львівського клінічного 
госпіталю Держприкордонслужби України взяла участь у 
міжнародних змаганнях швидкої медичної допомоги, які проходили 
у Литві та Польщі. Наші медики показали найкращі результати і 
здобули перше та друге місця.

n Нездолані 
гори

Групу нелегалів, які 
назвалися сирійцями, 
затримали прикордонники у 
Закарпатті. Правоохоронці 
отримали інформацію про 
появу у Великоберезнянському 
районі неподалік від кордону 
зі Словаччиною підозрілих 
осіб. Порушників зупинили 
на околиці села Стужиця.  
Троє чоловіків та двоє жінок, 
які, як часто буває у таких 
випадках, не мали при собі 
жодних документів. Пункт 
призначення своєї подорожі 
мандрівники чітко зазначити 
не могли, але повідомили, 
що прямували до Євросоюзу. 
Затриманих доставили 
до підрозділу та склали 
відповідні адміністративно-
процесуальні документи за 
спробу незаконного перетину 
державного кордону. Дещо 
раніше наряд відділу «Великий 
Березний» виявив у горах ще 
8 іноземців без документів. 
Зі слів мандрівників, п’ятеро 
з них є афганцями, решта 
– сирійці. При цьому троє 
учасників нелегальної подорожі 
– неповнолітні, один з них 
16-річний підліток, двоє – діти 
віком 1 та 5 років. 

Роман ПАВЛЕНКО

n І «винахід» 
не допоміг

Уночі на «зеленому» 
кордоні правоохоронці відділу 
«Жовтневе» Харківського загону 
затримали 34-річного українця. 
Житель прикордонного села 
під покровом нічної темряви 
намагався переправити в 
Росію 15 тюків з одягом. 
Щоб замаскувати сліди 
порушення «винахідник» 
змайстрував дерев’яний місток 
через контрольно-слідову 
смугу, через який планував 
проїхати «УАЗом». Не вийшло 
–  прикордонники своєчасно 
помітили та затримали 
порушника, як мовиться,  на 
гарячому. Вилучені тюки 
одягу разом із авто передали 
податківцям. Загальна сума 
оцінки конфіскату склала  
майже 200  тисяч гривень.

Андрій ДЕМЧЕНКО

n Дурман  
у бюстгальтері 

У пункті пропуску 
«Долинське», що в Одеській 
області, прикордонники  
затримали українку, яка 
поверталася з Молдови з 
наркотиками. Схованку 
для «дурман-зілля» 
мандрівниця обрала пікантну. 
Правоохоронцям одразу 
кинулася у вічі нервова 
поведінка жінки, до того ж на 
її появу відреагував службовий 
собака. Після спільного 
прикордонно-митного 
особистого огляду з’ясувалося, 
що під бюстгальтером 
порушниця приховала 
поліетиленовий пакунок з майже 
100 грамами рослинної речовини 
– найімовірніше марихуани. 

Олександр ЯКОВЕНКО
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КАДРОВИЙ НАГОЛОС

Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ

– Дмитре Васильовичу, можна 
підбити певні підсумки щодо черго
вого випуску Національної академії у 
вигляді статистичних даних?

– Нинішнього року на урочис-
тостях з нагоди випуску з Націо-
нальної академії Держприкордон-
служби в строю стояло 269 офіцерів. 
З них 199 – випускники, які отри-
мали первинні офіцерські звання, 
14 – офіцери – п’ятикурсники та 
56 – випускники факультету підго-
товки керівних кадрів.

– А як проводився розподіл ви
пускників? Які ділянки кордону по
повнилися молодими кадрами?

– Кадрова робота – процес 
плановий, адже мова йдеться про 
людські долі. Молода людина, яка 
закінчує навчальний заклад, пов-
на сил та енергії, намагатиметься 
реалізувати свої плани, має ідеї, 
прагне пізнавати нове. Тому наш 
обов’язок – забезпечити успіш-
ний, так би мовити, старт прикор-
донної кар’єри. Виходячи з цього 
нами заздалегідь було складено 
графік розподілу, згідно з яким ми 
і діяли. Але, передусім, ми давали 
пріоритет у виборі місця служби 
тим, хто сумлінно навчався і здо-
був „червоний” диплом. Врахову-
вали ми і побажання сімейних пар. 
Звичайно, розподіл залежав від 
рівня укомплектованості підроз-
ділів і напруженості обстановки на 
ділянках кордону.

– Яким підрозділам надано кад
ровий пріоритет?

– Найбільше омолодиться 
Білгород-Дністровський прикор-
донний загін, де зустріли 24-ох 
офіцерів. Сімферопольський за-
гін поповнився 18 випускниками. 
У Котовський, Луцький, Луган-
ський загони поїхало по 16 офіце-
рів. Взагалі пріоритетними були 
підрозділи, які виконують завдан-
ня з охорони кордону на придні-
стровському сегменті та в Закар-
патському регіоні. 

– Які посади обійняли молоді 
лейтенанти? Чи не буде службової 
образи у одних стосовно інших ви
пускників?

– Такого не може бути в прин-
ципі, адже починають практично 
всі випускники-лейтенанти нашої 
Академії будувати свою кар’єру з 
відділів прикордонної служби. Це 
основа, яка закладає фундамент 
для подальшого зростання. Поса-
ди старших інспекторів прикор-
донної служби відділень інспекто-
рів прикордонної служби зайняла 
більша частина випускників. На 
виконання рішень Колегії суттєво 
доукомплектовані посади старших 
інспекторів прикордонної служби 

по роботі з іноземцями та адмі-
ністративного провадження. На 
первинні оперативні посади ске-
ровано 48 офіцерів, у кінологічні 
підрозділи – 5. 

– Крім підрозділів, які безпосе
редньо охороняють кордон, є й такі, 
що забезпечують їх життєдіяль
ність та якісне несення служби. 

– Такі підрозділи є, але їх част-
ка у загальній структурі незначна. 
Проте й вони потребують уваги. 
Тому 13 офіцерів з цьогорічного 
випуску займуть посади у підрозді-
лах тилового забезпечення, 2 офі-
цери служитимуть у підрозділах 
інженерного забезпечення.

– Держприкордонслужба –  
багатовекторна структура і не
можливо у повсякденній діяльності 
обійтися лише нашими випускника
ми. Наскільки потреби відомства 
забезпечені у цьому плані?

– З кожним роком наша систе-
ма комплектування стає все більш 
самодостатньою. Але сьогодні ми 
ще не можемо обійтися без випус-
кників інших навчальних закладів, 
тому намагаємося отримати най-
більш підготовлених випускників. 

Так, для підрозділів Морської 
охорони цього року ми отримали 
від Академії ВМС ім. П. Нахімова 
6 офіцерів, з Національного уні-
верситету „Юридична академія 
ім. Я. Мудрого” теж 6 осіб, які зай-
няли посади юрист-консультів. 
Військовий інститут Київсько-
го національного університету  
ім. Т. Шевченка передав нам 8 ви-
пускників психологів і фінансис-
тів за фахом. Київський політех-
нічний інститут скерував до нас 18 
випускників, які зайняли посади 
у підрозділах зв’язку. Наші авіаес-
кадрильї поповнили 3 випускники 
Харківського університету Повіт-
ряних Сил ім. І. Кожедуба. А по-
сади у відділеннях забезпечення 
спеціальними засобами зайняли  
2 випускники Академії МВС. 

– Дмитре Васильовичу, а як 
щодо набору та проходження служ
би молодшим персоналом. Нещо
давно прикордонні підрозділи попов
нилися новими контрактниками. 
Скільки їх випустилось?

– Так, наприкінці серпня у на-
шому Навчальному центрі успіш-
но склали випускні іспити і вибули 
до місць служби 163 випуск ники. 
На місцях вони укладають контр-
акт для проходження служби на 
сержантських посадах і почина-
ють виконувати свої службові 
обов’язки.

– Охарактеризуйте, будь лас
ка, освітній рівень випускників На
вчального центру?

– Кожен третій з цього випуску 
має вищу освіту, 64 – професійно-
технічну, решта – середню. Крім 
того, 48 осіб вже проходили вій-

ськову службу, тобто мають пев-
ний досвід. 31 одна особа – жінки. 

Тобто узагальнений образ при-
кордонника, який сьогодні прихо-
дить до нас на службу за контрак-
том, виглядає так: це молода 
людина 25-35 років, з середньою 
або вищою освітою, має за пле-
чима деякий життєвий досвід, по-
декуди і військову службу. Кожен 
четвертий бажаючий – жінка, так 
що гендерна політика щодо забез-
печення рівних прав і можливос-
тей у нас витримується. 

– На які ділянки кордону 
роз’їхалися випускники Навчального 
центру?

– У відповідності до концепції 
розвитку нашого відомства, пере-
важно застосовується територіаль-
ний принцип комплектування. 
Тому службу військовослужбовці 
за контрактом почнуть у тих регіо-
нах, звідки були відібрані. У Східне 
регіональне управління служити 
поїхало 23 особи, у Південне – 49, 
Західне – 56, Азово-Чорноморське 
– 21 і в Київ – 14 осіб.

Водночас службова необхід-
ність, пов’язана з виконанням 
державних завдань, вносить дея-
кі корективи. Для прикладу: під 
час підготовки до Євро-2012 ми 
в першу чергу укомплектовували 
підрозділи, задіяні під час фут-
больного чемпіонату. 2011 року 
посилювали ділянку кордону на 
Закарпатті.

– Щороку у регіональні центри 
комплектування звертається до 15 
тисяч осіб, охочих служити у при
кордонному відомстві. Чи можна 
стверджувати, що система добору 
військовослужбовців за контрак
том у Держприкордонслужбі на
брала достатніх „обертів”?

– Так, до нас звертається дуже 
багато людей але лише кожен сьо-
мий за результатами конкурсного 
відбору приймається на контракт-
ну службу. Однак не слід звертати 
увагу лише на кількісні показники. 
Мова повинна йти про загальну 
систему комплектування Служби. 
Вона включає відомчі навчальні 
заклади на базі Національної ака-
демії та трьох відомчих професій-
них навчальних закладів – Центру 
підготовки молодших спеціалістів, 
Кінологічного навчального центру 
та Навчально-тренувального цен-
тру Морської охорони. Щорічно 
у таких центрах базову або почат-
кову підготовку проходять більше 
1000 осіб молодшого персоналу. 
Шестимісячна програма базової 
підготовки дозволяє їм за сучас-
ними технологіями та програмами 
оволодіти знаннями й навичками 
для служби на кордоні. 

Крім того, кількісні показники 
не самоціль для нас. На початку 
вересня ми проводили нараду, на 

якій обговорювали питання по-
кращення якості добору кандида-
тів. Ми не приховуємо, що зму-
шені звільняти чималу кількість 
контрактників в тому числі й за 
негативними статтями. Це наша 
принципова позиція. Відбір буде 
безперервно удосконалюватися з 
метою прийняття найкращих.

– Кожна молода людина, яка 
пов’язує своє майбутнє з військовою 
службою, хоче бачити чітку пер
спективу свого професійного зрос
тання. Чи врахований цей момент 
для молодшого персоналу? 

– У Держприкордонслуж-
бі України створені та системно 
удосконалюються умови для про-
фесійного розвитку молодшого 
персоналу. По-перше, це вчасне 
отримання військових звань. По-
друге, просування по службі на 
вищі посади, зокрема й на посади 
офіцерського складу. По-третє, 
право навчатися за рахунок ві-
домства у вищому військовому 
навчальному закладі та отримати 
первинне офіцерське звання. 

Окремо хочу зазначити, що з 
2012 року розпочато інноваційне 
впровадження моделі проходжен-
ня служби та розвитку молодшо-
го персоналу, яка забезпечує чітку 
систему формування позитивної 
мотивації проходження служ-
би, відкриває і надає кожному 
контракт нику доступні можливос-
ті для його професійної кар’єри. 

Крім того, торік ми запровади-
ли практику здобуття молодшим 
персоналом вищої освіти у нашій 
академії заочно без відриву від 
служби і за рахунок держави.

– Справжнього професіонала 
необхідно зацікавити і соціальною 
захищеністю.

– Соціальна складова у на-
шій діяльності неабияка. Напри-
клад, проводиться диференціація 
розміру грошового забезпечення, 
насамперед персоналу, який охо-
роняє кордон на ділянках з тра-
диційно складною оперативною 
обстановкою та важкими природ-
ними й кліматичними умовами.

Минулого року удвічі підвище-
но грошове утримання спеціаліс-
там Морської охорони та льотному 
складу, двічі підвищувався розмір 
грошового забезпечення офіце-
рам первинної ланки та молодшо-
му персоналу – на 20%. Загалом 
контрактник першого року служ-
би отримує 1 800 грн., а в гірській 
місцевості, в зоні відчуження воно 
складає близько 3 тисяч гривень.

Також 7 тисяч військовослуж-
бовців, які виконують завдання з 
охорони кордону, забезпечені гаря-
чим харчуванням. Ще 1,5 тис. пер-
соналу прикордонних підрозділів, 
в яких умови служби не дають мож-

ливості забезпечити гарячою їжею, 
отримують грошову компенсацію.

Активно розвивається система 
відомчих медичних та санаторно-
курортних закладів, у яких за 
минулий рік проліковано та 
оздоровлено 24,5 тис. військово-
службовців і членів їхніх сімей. 

Важливим аспектом є забезпе-
чення персоналу житлом. У ново-
створених та реконструйованих 
підрозділах кордону обов’язково 
будується 2-4 квартири для керів-
ного складу й гуртожиток для мо-
лодшого персоналу. На сьогодні 
фонд службового житла забезпе-
чує проживання 4,5 тисячі сімей 
у 3856 квартирах і 368 кімнатах, 
орендується понад 400 квартир. 

– Президент України Віктор 
Янукович в одному з інтерв’ю за
значив на необхідності підвищення 
конкурентоспроможності військо
вої служби. Як це реалізовується у 
Держприкордонслужбі?

– Президентом нашої держави 
було наголошено на впровадженні 
механізмів мотивації для залучення 
молодих людей на військову службу 
за контрактом. Серед таких механіз-
мів він назвав повноцінну бойову 
(спеціальну) підготовку, формуван-
ня мотиваційних чинників та мож-
ливості отримання під час служби 
вищої освіти за рахунок бюджету. 

З метою більш ефективного 
використання кадрового ресур-
су нами розпочато впровадження 
системи управління персоналом на 
основі професійних компетенцій. 
Це європейський підхід. Для при-
кладу, у рамках проекту міжнарод-
ної технічної допомоги з удоско-
налення управління людськими 
ресурсами (ІНКА) за цей час роз-
роблено базові та функціональні 
компетенції молодшого персоналу, 
шкалу та індикатори їх вимірюван-
ня, розроблено пілотні посадові 
інструкції. На першому етапі охоп-
лено молодший персонал відділів 
прикордонної служби, оскільки це 
найбільша складова. Наприкінці 
минулого року успішно заверше-
но випробовування цієї системи. 
Апробацію проведено стосовно 
1000 сержантів у 10 відділах 7 при-
кордонних загонів усіх регіональ-
них управлінь. Наступний крок – 
розробка та оцінювання лідерських 
компетенцій офіцерів відділів при-
кордонної служби. Робота ця вже 
розпочалася, а завершиться вона у 
листопаді. Апробація буде прово-
дитися серед офіцерського складу 
у 30 відділах прикордонної служби 
усіх регіональних управлінь. Ми 
прагнемо, щоб цю систему було 
спрямовано на послідовну профе-
сіоналізацію персоналу і відповідне 
оцінювання його фахового рівня.

– Дякую за змістовні відповіді. n

Дмитро Іщенко:
«Наш обов’язок – забезпечити 
успішний старт 
прикордонної кар’єри»
Для людей військових кінець літа – початок осені – пора особлива. Саме у 
цей час молоді лейтенанти роблять перші кроки у своїй офіцерській кар’єрі. 
З чого вона розпочнеться, на які напрями буде зосереджено особливу увагу 
та на інші питання кадрової роботи відповідає начальник управління кадрів 
Адміністрації Держприкордонслужби України генерал–майор Дмитро ІЩЕНКО.
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СПІВРОБІТНИЦТВОПРИКОРДОННА ІНФРАСТРУКТУРА

Сьогодні кордон з Польщею 
має протяжність близько 540 
кілометрів, де функціонує 12 
пунктів пропуску. Наразі така 
кількість вже є недостатньою. 
Аби поліпшити цю ситуацію 
керівництво обох держав 
прийняло рішення про 
відкриття ще одного пункту 
пропуску «Грушів – Будомєж». 

Олександр РИБАК

На сьогодні будівництво вже заверше-
но, однак відкриття планується у грудні 
нинішнього року. Цей пункт буде знахо-
дитися на кордоні Львівської області  та 
польського Підкарпатського воєводства. 

Він стане першим новим прикордонним 
переходом з Польщею з 2002 року, коли 
був відкритий автомобільний прикор-
донний пункт «Смільниця–Кросценко» 
(Львівська область).

Пункт пропуску «Грушів–Будомєж» 
побудовано на автодорозі Любачів-
Немирів. Територіально знаходиться на 
польській стороні. Аналогічно до пункту 
пропуску «Смільниця–Кросцєнко». Укра-
їнські та польські служби прикордонного, 
митного та інших видів контролю будуть 
розміщуватись у польській будівлі, на 
польському боці. 

Вид пункту пропуску – автомобіль-
ний. Статус – міжнародний. Характер 
перевезень – пасажирський, вантажний. 
Режим роботи – цілодобовий. Перехід 
буде мати 8 смуг на в’їзд і вісім – на виїзд. 
За потужністю він має бути таким же, як 
пункт пропуску на Раві-Руській. Однак тут 
пропускатимуть автомобілі лише вагою до 
3,5 т, тобто буси.

Даний пункт пропуску стане сьомим 
автомобільним на українсько-польському 
кордоні. Він дозволить розвантажити 
інші пункти пропуску, причому його про-
пускна спроможність складе близько 3 
тисяч автомобілів на добу. Примітно, що 
цей пункт пропуску є найбільш сучасним 
не лише на українсько-польському кор-
доні, але й на усьому східному кордоні 
Польщі.                                                          n

Володимир 
КАЧАНОВЕЦЬКИЙ 

Скажімо, в пункті пропус-
ку «Кучурган» протягом трав-
ня–червня цього року значно 
удосконалено режимні заходи. 
Одним із таких нововведень ста-
ло використання гучномовців у 
пункті пропуску. Так, у разі знач-
ного накопичення подорожую-
чих, на українській та російській 
мовах доводиться інформація 
щодо існуючих режимних правил 
у пункті пропуску та щодо поряд-
ку проходження прикордонних 
формальностей.

Певні кроки робляться й на 
майбутнє. Розробляється нова 
схема регулювання транспорт-
них потоків, яка передбачає 
впровадження автоматизовано-
го контролю за переміщенням і 
перебуванням автотранспорту в 
пунктах пропуску. 

Тож як це має працювати?
Прикордонний наряд «Вар-

товий шлагбаума» виконує 
свої обов’язки не залишаючи 
службового приміщення. Во-
дії транспортних засобів при 
в’їзді (виїзді) з пункту пропуску 
під’їжджають до вікна та подають 
відповідні документи не зали-
шаючи транспортний засіб. При-
кордонник формує електронний 
талон, регулює в’їзд автомашин 
у пункт пропуску за допомогою 
автоматичного шлагбаума.

Прикордонний наряд «Пе-
ревірка документів» після про-
ставлення відповідних відміток у 
паспортних та інших документах 
осіб, які перетинають державний 
кордон, робить відмітку в елек-
тронному талоні.

При виїзді з пункту пропус-
ку прикордонному наряду «Вар-
товий шлагбаума» залишається 
лише перевірити наповненість 
електронного талона (марка, но-
мер автомашини, відмітка про 
проходження прикордонного 

контролю) та випустити авто з 
пункту пропуску. Причому пункт 
пропуску «Кучурган» вже облаш-
товано автоматичними шлагбау-
мами, пристроями для примусо-
вої зупинки транспортних засобів 
типу «Боллард», засобами для 
зменшення швидкості транспорт-
них засобів, блокувальниками 
смуг руху транспортних засобів у 
разі припинення руху на напрям-

ках, пристроями для блокування 
коліс затриманих транспортних 
засобів та багато чим іншим.

Застосування зазначеної сис-
теми в пунктах пропуску надасть 
прикордонникам можливість від-
стежити час перебування авто-
транспорту в пункті пропуску, під-
вищити ефективність режимних 
заходів, а також обмежить прямий 
контакт прикордонних нарядів з 
особами, які перетинають кордон, 
що в свою чергу повинно зменши-
ти корупційні загрози. 

Крім того, до кінця року в між-
народному пункті пропуску «Ку-
чурган – авто» буде змінено і схему 
здійснення перевірки документів у 
осіб, які перетинають державний 
кордон по «зеленому коридору». 
Тепер її буде спрямовано на опти-
мізацію процедур прикордонного 
та митного контролю за принци-
пом використання «єдиного вік-
на» та «єдиної зупинки». 

Особа, яка прибуватиме на 
лінію паспортного контролю, 
надаватиме прикордонникові 
документи, необхідні для пере-
тинання державного кордону, а 
за наявності пасажирів та на ви-
могу посадової особи Держпри-
кордонслужби надасть змогу 
провести їх ідентифікацію.

Не залишаючи свого службо-
вого приміщення, прикордонний 
наряд «Перевірка документів» 
здійснить необхідні прикордонні 
формальності та передасть до-
кументи представнику митниці. 
Він, після проведення відповід-
ного митного оформлення, по-
вертає документи посадовій осо-
бі Держприкордонслужби.

Прикордонник, за відсутнос-
ті обставин для відмови у про-
пуску через державний кордон, 
повертає документи водієві (па-
сажирам).

Що ж ми маємо в результаті? 
Передусім комфортність для учас-
ників міжнародного руху. Також 
суттєво зменшується час на при-
кордонне та митне оформлення 
осіб і транспортних засобів. На-
разі повноцінне функціонування 
даної системи пов’язане з необ-
хідністю внесення змін до техно-
логічних схем пунктів пропуску та 

відповідного облаштування місць 
несення служби прикордонни-
ків і митників. Очікується, що в 
повній мірі схема регулювання 
транспортних потоків та іннова-
ційна система здійснення пере-
вірки документів на «зеленому 
коридорі» в пункті пропуску «Ку-
чурган», має запрацювати вже до 
кінця нинішнього року.

Варто зазначити, що напри-
кінці липня нинішнього року, в 
міжнародному пункті пропуску 
«Платонове» відбулися збори із 
керівниками структурних під-
розділів управління регіональних 
управлінь та прикордонних заго-
нів з питань апробації інновацій-
них підходів оптимізації процедур 
прикордонного контролю у пунк-
тах пропуску для автомобільного 
сполучення під час збільшення 
пасажиро-транспортного потоку. 
Учасникам зборів було запропо-
новано розглянути пропозиції 
щодо впровадження інновацій в 
системах удосконалення режим-
них заходів у пунктах пропуску, 
регулювання транспортних по-
токів, а також у системі оптимі-
зації процедур прикордонного та 
митного контролю за принципом 
використання «єдиного вікна» та 
«єдиної зупинки».                             n

Інновації режиму та контролю
Добовий пасажиро–транспортний потік у пунктах пропуску «Старокозаче» та 
«Кучурган» в період літнього туристичного сезону в 5–6 разів перевищував 
їх проектні пропускні можливості. Для того, аби створити подорожуючим 
якомога комфортніші умови тут було апробовано низку новацій.

У рамках плану спільних 
заходів Кінологічного  
навчального  центру  та 
Осередку спеціалізованої 
підготовки  Прикордонної 
варти Республіки Польща 
проведено навчальний 
курс із теми: «Особливості 
охорони кордону і контролю 
прикордонного руху в 
нестандартних ситуаціях». 
Тренінг проходив на базі 
навчального центру у Великих 
Мостах.

Віталій КУШНІР 

Заняття проводили два викладачі Осе-
редку спеціалізованої підготовки ПВ РП. 
А учасниками були 12 викладачів Кіно-
логічного навчального центру. Протягом  
4 днів учасники тренінгу розглянули  
4 основні питання. В першу чергу присту-
пили до порядку перевірки документів у 
осіб, які слідують через державний кордон. 
Після того розглядали технологію оцінки 
та аналізу ризиків, що застосовується в 
комплексі заходів паспортного контролю. 
Іншими навчальними питаннями стали 
методика та способи силового впливу на 
правопорушника, а також забезпечення 
особистої безпеки прикордонника під 
час здійснення операцій з прикордонного 
контролю.

Примітно, що кожен пункт учасники 
тренінгу вивчали поетапно – спочатку тео-
рія, а потім уже практичне відпрацювання 
пройденого. Окрім лекційного викладення 
тематики курсу, теоретична частина вклю-
чала в себе демонстрацію технологій при-
кордонного контролю, що застосовуються 
в прикордонних відомствах країн ЄС, вирі-
шення ввідних і ретельний груповий розбір 
результатів. Особливо цікавим для учасни-
ків курсу було те, яким чином Прикордонна 
варта Республіки Польща застосовує нако-
пичений європейський досвід у технології 
прикордонного контролю. По закінченні 
навчального курсу викладачі Кінологічного 
навчального центру пройшли контрольне 
тестування. За його результатами було ви-
значено 5 найкращих учасників курсу. Саме 
вони й продовжать навчання вже в Осередку 
спеціалізованої підготовки Прикордонної  
варти Республіки Польща, що  планується 
на листопад нинішнього року.                        n

Вивчаємо польський досвід«Грушів–Будомєж» 
готується до відкриття
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ВИХОВАНІ КОРДОНОМ

Микола народився 18 червня 1925 
року у м. Могилеві-Подільському. Ріс і ви-
ховувався у простій багатодітній родині. 
Вільний від шкільних занять час зі своїми 
ровесниками проводив на міському ста-
діоні, де під керівництвом інструкторів-
прикордонників опановував водіння ав-
томобілем, стрільби з кулемету, гвинтівки, 
метання гранат, користування протига-
зом, подолання смуги перешкод, стриб-
кам з парашутом. Завдячуючи старшим 
товаришам, хлопець став “Ворошилів-
ським стрільцем”. Згодом з нерозлучни-
ми друзями Дмитром Драгомерецьким і 
Василем Тарнавським виявив порушника 
кордону, котрий переховувався на околи-
ці міста. За проявлену пильність началь-
ник 24-го прикордонного загону Тимофій 
Строкач оголосив юнакам подяку та наго-
родив їх цінними подарунками. 

...Звістка про віроломний напад фа-
шистських загарбників застала Миколу 
у рідному місті. Один за одним пішли на 
фронт його брати: Григорій, Михайло та 
Федір. Місто захопив ворог, але місцеві 
патріоти не стали на коліна: групи під-
пільників розпочали діяти на залізнично-
му вокзалі, приміських селах і в окремих 
мікрорайонах Могилева.  

 Спільно зі своїми друзями Микола піз-
німи ночами з прихованого радіоприймача 
слухав зведення радянського Інформбюро, 
які одразу ж записувалися. І вже на ранок 
листівки зі свіжими новинами розходилися 
по місту. Так народ дізнавався про справж-
нє становище на фронтах. Це викликало 
в окупантів скажену лють. Вони хапали 
підозрілих, вивозили їх за місто, де й роз-
стрілювали. Микола Буянов став свідком, 
як неподалік його хати, в кар’єрі, фашис-
ти одного дня розстріляли його друзів-
підпільників. Не оминула тяжка участь і 

сміливого хлопця – один із сусідів, який 
прислужував окупантам, видав його. 

 Темної вересневої ночі 1943 року гес-
тапівці схопили юнака і відправили з Мо-
гилева до німецького концтабору, а зго-
дом в італійську фортецю “Сан Джованні 
Вальдарно”, де він та сотні інших полоне-
них виконували каторжну непосильну ро-
боту. Миколі вдалося познайомитися з іта-
лійськими партизанами і здійснити втечу 
з концтабору. Éого прийняли до загону 
месників “Каятті”, що воювали у складі 
бригади “Сінігалья”. В рядах італійських 
борців проти фашистів Буянов став одним 
з найактивніших месників – він першим 
рвався у бій, бо мав власні рахунки з нена-
висним ворогом.  

 8 липня 1944 року, неподалік італій-
ського міста Каврилья, 18-річний Микола 
Буянов, затримавши кулеметним вогнем 
фашистів, які проводили каральну опе-
рацію, загинув смертю хоробрих. Тяжко 
поранений, він не залишив місця бою, 
надавши можливість партизанам та двом 
тисячам біженців вийти з оточення. Це 
був останній подвиг українського юнака. 
До свого 19-ліття Буянов не дожив 10 днів.

 Джузеппе Бенуччі – свідок того бою, 
описуючи подвиг Буянова, згадував: «Ми-
кола лежав, широко розкинувши руки, 
ніби обіймаючи землю. Він боровся до 
останнього: у нього не залишилося жод-
ного патрона. Незадовго до бою хлопець 
сказав своїм бойовим друзям, щоб ті, на 
випадок загибелі, повідомили його рід-
них, що він загинув далеко від рідного 
дому не як боягуз». 

По війні бойові соратники героя – 
учасники італійського Руху Опору наді-
слали до Могилева-Подільського теле-
граму з проханням терміново надати 
свідоцтво про народження Миколи Гу-

рійовича Буянова: “Адміністрація міста 
Каврилья, провінція Ареццо, – повідом-
ляли італійці, – запропонувала нагоро-
дити вашого громадянина за його героїчну 
смерть на нашій землі, який воював разом 
з нашими партизанами”. Так Микола Буя-
нов поповнив сузір’я героїв. 

Жителі шахтарського міста Каврилья 
не забувають подвиг юнака з українсько-
го Подністров’я. На фасаді Каврильсько-
го муніципалітету відкрито меморіальну 
дошку, що увіковічує ім’я героя. В горах, 
неподалік Каврильї, створено парк його 
імені. На честь Миколи Буянова на-
звано і площу цього міста. Завдячуючи 
подвигу нашого земляка, Каврилья та-
кож стала містом-побратимом Могилів-
Подільського. Жаль лише, що мати Буя-
нова – Тетяна Філатівна, яка отримала 
похоронки на двох старших синів, віді-
йшла на той світ, так і не дізнавшись про 
подвиг свого найменшого. 

...Неподалік від лінії українського 
державного кордону, над швидкоплин-
ним Дністром, височіє пам’ятник нашо-
му землякові Миколі Гурійовичу Буянову, 
нагадуючи нинішньому поколінню про ті 
далекі страшні часи війни. Іменем героя 
названо й одну з вулиць міста, відкрито 
меморіальну дошку на фасаді школи, де 
він навчався. Розповіді про Миколу Буя-
нова знайшли своє місце також у книгах 
земляків-краєзнавців, про нього пишуть 
у місцевих газетах, розповідають по ра-
діо, на його честь проходять пам’ятні 
вечори. У вдячних серцях нащадків не 
тускніє образ легендарного партизана, ге-
роїчним подвигом якого пишається при-
кордонне місто.                                                        n

У роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р. пар-
тизанська війна на території України особливо активно 
велася на Поліссі та у Карпатах. Саме тут гори і ліси стали 
надійним захистом народних месників, які малими сила-
ми могли наносити значні втрати окупантам. Головним 
місцем партизанів на той час став лісовий масив на кор-
доні України з Брянщиною. Звідти йшли у бій загони Си-
дора Ковпака, Олександра Сабурова та Михайла Наумова, 
вщент знищуючи усе вороже у його тилах. Пройшло не так 
багато часу, як німецька влада, неочікувано для себе, втра-
тила контроль над окупованою територією Полісся, що 
перетворилося у суцільний партизанський край. 

Очолював партизанський рух на Україні випускник 
2-ої Харківської прикордонної школи Тимофій Амвросі-
йович Строкач. З березня 1924 року він очолив новоство-
рений 24-й Могилів-Подільський прикордонний загін. 
Проживаючи у місті над Дністром, залишив по собі добру 
пам’ять. Іменем Тимофія Строкача названо одну з вулиць 
міста, а на фасаді медичного коледжу на його честь вста-
новлено меморіальну дошку.       

Наприкінці травня 1942 року, коли при Ставці Вер-
ховного Головнокомандувача  приймалося рішення про 
створення Центрального штабу партизанського руху, 
ніхто з її членів не сумнівався, що начальником штабу 
партизанського руху на Україні буде призначено саме 
Тимофія Строкача. Останній мав партизанський досвід: у 
1919-1922 роках воював у складі загонів червоних парти-
занів на Далекому Сході, а у червні 1941-го, у страшні дні 

відступу радянських військ, керував процесом формуван-
ня партизанських загонів для боротьби з ворогом.      

Вже до кінця 1942 року фашистські тили були добря-
че «пошматовані» озброєними рейдовими з’єднаннями  
Сидора Ковпака, Олександра Сабурова та Михайла 
Наумова. Про це свідчать такі цифри: в окупаційній зоні 
партизани підірвали 3688 ешелонів та 1469 залізничних 
мостів. Надіслані лише одним літаком з Великої землі ви-
бухові пристрої, дозволили партизанам пустити під укіс 
4 фашистські ешелони, зруйнувати близько 200 метрів 
залізничного полотна, що призупинило на 2-4 доби рух 
німецьких потягів і приносило значно більші втрати, аніж 
при бомбардуванні з повітря.

Великої шани серед народних месників на той час на-
було ім’я командира партизанського з’єднання Михай-
ла Наумова. Начальник відділення штабу Сколенсько-
го прикордонного загону він, старший лейтенант, брав 
участь у перших боях на кордоні, пораненим потрапив 
у вороже оточення. Перейти лінію фронту не вдалося. 
Згодом приєднався до невеликої групи партизанів. А за 
деякий час він був призначений начальником штабу пар-
тизанського руху на Сумщині, отримавши завдання про-
вести зі своїм з’єднанням рейд на південь України. Паніка 
охопила німців: на залізничних напрямках Суми – Харків 
і Суми – Курськ ледве не кожної ночі від вибухів підійма-
лись у повітря залізничні мости з технікою і живою силою 
німців. 13 лютого у населеному пункті Ворожба партиза-
ни звільнили дві тисячі радянських військовополонених, 

вийшли до Дніпра та спрямували свій месницький рух до 
Бугу і далі до Вінниці. 

7 березня 1943 року Президія Верховної Ради СРСР 
своїм Указом присвоїла Михайлу Наумову високе звання 
Героя Радянського Союзу, а за місяць відважному парти-
занському командиру присвоїли звання генерал-майора. 
Влітку цього ж року його з’єднання з’явилося на Київщи-
ні. На підступах до української столиці стали злітати від 
вибухів залізничні мости та військові ешелони. Одне лише 
слово «партизани» наводило панічний страх на ворога.

Опираючись на підтримку  населення, знання місце-
вості, координацію спільних дій і матеріальну підтримку 
з Великої землі, партизанський рух на Україні, очолю-
ваний прикордонником Тимофієм Строкачем, отри-
мав надзвичайну силу. Сіючи серед німецьких солдатів 
паніку та постійне відчуття небезпеки у власному тилу, 
партизани тим самим вселяли нашому народові віру у 
невідворотність перемоги над  ненависними загарбни-
ками.                                                                                           n

Пам’ятними сторінками подвигу в історію людства ввійшла війна з гітлерівським 
нацизмом у Європі в 40–их роках минулого століття. Перемога над ним кувалася як на 
фронтах Великої Вітчизняної війни, так і в жертовній боротьбі народних месників – 
партизанів на окупованих ворогом територіях. І завжди прикладом незламної мужності 
слугувала хоробрість людей, чиє життя так чи інакше було пов’язано зі службою з 
охорони державних кордонів. У переддень Дня партизанської слави України про них 
наша розповідь.

«Partisanen!..» – 
і жах охоплював ворога

Парад на честь 40ліття Ðадянської України. 
Колону колишніх партизанів очолюють легендарні 
командири А. Ôедоров, С. Ковпак та Ò. Строкач.

Герой Італії – Микола БуяновМайже три десятиліття 
тому засоби масової 
інформації тодішнього 
СРСР розповіли про 
нагородження президентом 
Італії золотою медаллю 
“За військову доблесть” 
та присвоєння звання 
“Національний герой Італії” 
(посмертно) трьом відважним 
воїнам – громадянам 
Радянського Союзу. Серед 
них було і прізвище жителя 
прикордонного міста 
Могилів–Подільського Миколи 
Гурійовича Буянова.

Пам’ятник 
Ìиколі 
Áуянову 
у Ìогилів
Подільському.

Матеріали øпалüти підãотувала 
Лþдмила КАТЕРИНИЧ
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МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯДРОБОТА З МОЛОДДЮ 

Прикордонний вогник у дитячих серцях

Андрій НІКІТЮК 

На сьогодні вже не одна сотня школярів 
побувала у колисці прикордонної кінології. 
Персонал навчального центру влаштовує 
не просто екскурсії, а зазвичай доповнює 
їх насиченою програмою для відвідувачів. 
Один із наймасштабніших таких заходів 
відбувся весною нинішнього року. Близько 
300 випускників шкіл із 12 прилеглих насе-
лених пунктів одночасно відвідали Кіноло-
гічний навчальний центр ДПСУ. 

Під час подібних екскурсій школя-
рі з величезним задоволенням вивчають 
умови проживання та навчання прикор-
донників. Завжди цікавими для юнаків 
є ознайомлення на практиці зі зброєю, 
спеціальними засобами, військовою тех-
нікою та сучасною екіпіровкою охоронців 
рубежу. Ну і, звичайно, «родзинкою» кож-
ної екскурсії по центру стають показові 
виступи кінологів, під час яких маленькі 
глядачі насолоджуються майстерністю та 
злагодженістю дій прикордонника та його 
службового собаки. Останні, як правило, 
видовищно затримують навчального пра-
вопорушника, успішно знаходять нарко-
тичні речовини, зброю та боєприпаси. А 
демонстрація прийомів рукопашного бою 
ще надовго залишається в пам’яті хлопча-
ків. Школярі, незалежно від віку, з захоп-
ленням слухають розповіді офіцерів цен-
тру, з хвилюванням беруть у руки бойову 
зброю, але згодом сміливішають і до кінця 
екскурсії вже відчувають себе як мінімум 
«героями кордону».

Окремо слід зазначити, що жодне 
професійне свято «зелених кашкетів»  в 
Кінологічному навчальному центрі не 
обходиться без тутешніх школярів. Цього-
річному Дню прикордонника, який одно-
часно знаменував 68-у річницю створення 
Центру, були приурочені змагання гуртків 
«Юних друзів прикордонників». Гуртківці 
з запалом демонстрували свою готовність 
поповнити лави охоронців рубежу Вітчиз-
ни. Вони, зокрема, змагалися у військово-
прикладній естафеті, розбирали та збирали 
навчальний автомат. Після того учасники 
демонстрували свої знання історії Укра-

їни, рідного краю, символів держави та 
кордону. У підсумку жоден гуртківець не 
залишився без нагороди. А кращим юним 
помічникам вручали грамоти та солодкі 
подарунки. Свято пройшло «на ура», не-
зважаючи навіть на зливу.

Напередодні 6 грудня, 23 лютого та 
28 травня офіцери та найкращі курсанти 
центру практикують проведення уроків 

мужності у школах, а також організову-
ють відвідування музею Кінологічного на-
вчального центру. Запитуючи після таких 
заходів, «хто з присутніх хоче в майбут-
ньому охороняти вітчизняний кордон?», 
дітлахи впевнено тягнуть руки вгору.

З метою підвищення  іміджу прикор-
донного відомства керівництво центру 
ініціювало проведення серед школярів 
Червонограда та Великих Мостів (Сокаль-
ський район) конкурсу дитячого малюнка 
з прикордонної тематики. Дивлячись на 
художній витвір учня третього класу Чер-
воноградської загальноосвітньої школи 
№1 Олега Лаганяка, бачимо, що хлопчик 
зобразив зосередженого прикордонника, 
котрий готовий до дій у будь-якій нестан-
дартній ситуації. А ось третьокласниця тієї 

ж школи Ольга Семканич на своєму ма-
люнку зобразила декілька елементів охоро-
ни держрубежу: і спостережну вежу, і при-
кордонну авіацію, навіть посилила кордон 
бронетанковою технікою. І, звичайно, куди 
ж без такого вже знайомого всім тандему 
прикордонника зі службовим собакою. Ві-
дібравши кращі роботи, школярі подарува-
ли власну збірку малюнків з прикордонної 
тематики Голові Держприкордонслужби 
України генералу армії України Миколі 
Литвину під час його нещодавнього візиту 
до Кінологічного навчального центру. 

Разом із керівництвом Центру поспіл-
куватися з очільником відомства мали 
можливість і діти – члени гуртка юних 
друзів прикордонника «Сяйво», який вже 
багато років функціонує в школі-ліцеї 
міста Великі Мости. І якщо на початку 
його створення членами гуртка було лише 
декілька дітей військовослужбовців час-
тини, то на сьогодні до його складу хоче 
потрапити кожен школярик, і дівчатка 
– не виняток. Орієнтування на місцевос-
ті, маскування, майстер-класи з ведення 
спостереження, ази дресирування со-
бак, стройова і вогнева підготовка – ось  
непов ний перелік занять юних  гуртківців.

– Неважливо чи це День прикордон-
ника чи релігійне свято – а для дітей голо-
вне – увага,– переконує начальник Кіно-
логічного навчального центру полковник 
Валерій Мошора. – І тому ми завжди зна-
ходимо час для роботи з дітьми, а вони 
відповідають нам своїми щирими посміш-
ками, вогником в очах та захоплюючими 
розповідями про відвідини частини. Ми 
впевнені, що завдяки тій праці, яка про-
водиться в Центрі, на Сокальщині завжди 
знаходитимуться гідні кандидати для по-
повнення рядів нашого відомства.             n

Виховувати справжніх патріотів своєї Батьківщини потрібно, 
як–то кажуть, іще змалечку. Так, Кінологічний навчальний центр 
Держприкордонслужби України вже протягом багатьох років 
постійно організовує безліч військово–патріотичних заходів 
для місцевих школярів. От і не дивно, що під час прибуття 
очільника відомства генерала армії України Миколи Литвина 
до Великих Мостів дітлахи з місцевих шкіл вручили йому 
цілий збірник своїх малюнків, де кожен по–своєму зобразив 
прикордонника та його нелегку службу.
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ВІВТОРОК, 24 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

23:20 «ФОРСАЖ-4» 

УКРАЇНА
Дом Торетто повертається до 
Лос-Анджелеса. Ворожнеча з 
агентом О'Коннером спалахує з 
новою силою. Але у ворогів є 
спільний супротивник, який 
змушує Дома укласти перемир'я 
з Брайаном.

00:00 «БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ» 

1+1
Джека терзає безсоння, і він 
відчайдушно намагається вир-
ватися з болісно нудного життє-
вого циклу клерка. Саме тоді він 
і зустрічає Тайлера Дардена, 
який упевнений, що самовдо-
сконалення — доля слабких...

00:55 «ПОВЕРНЕННЯ В А» 

ICTV
Група кінематографістів вирушає 
в подорож до Афганістану для 
зйомок кіно «Дорогами Олексан-
дра Македонського». А їхнім су-
проводжуючим став той, чиї мо-
тиви виявилися для всіх занадто 
несподіваними...

01:25 «ПОЦІЛУНКИ ПРОПАЩИХ ЯНГОЛІВ» 

УКРАЇНА
Життя напівкримінального біз-
несмена, який вважав, що він 
сам будує свою долю, раптом 
починає руйнуватися: розпада-
ється шлюб, його самого хочуть 
«прибрати». Чи зможе він вряту-
вати своє останнє кохання?

10:05 «КАМІННИЙ ГІСТЬ» 

СТБ
Уже п'ять років, як Вона втра-
тила коханого чоловіка. Одно-
го разу, повернувшись з робо-
ти, Вона здивувалася: у вазі 
з квітами, яку ще вранці напо-
внила по вінця, немає води.

23:20 «СВЯТІ З БУНДОКА-2» 

ICTV
Брати жили разом з батьком на 
фермі в Ірландії. Їхній дядько 
розповів  чутки про те, що вони 
причетні до вбивства католиць-
кого священика в Бостоні. Хлоп-
ці повертаються туди, щоб очи-
стити свою репутацію.

00:05 «ТЕМНИЙ СВІТ» 

1+1
Група студентів вирушає в ек-
спедицію північними селами. 
Головна героїня знаходить ма-
гічний щит. Доторкнувшись до 
нього, вона пробуджує гнів духів 
минулого і отримує надлюдські 
здібності.

02:35 «ШВИДКІ ЗМІНИ» 

ICTV
Грімм разом зі своєю нареченою 
і приятелем вирішують  пограбу-
вати банк. І хто б міг подумати, 
що ретельно сплановане по-
грабування може зіпсувати 
звичайний автомобільний гу-
док?!

05.50 Х/ф «Неждано-
негадано»

07.10 Х/ф «Циклон» 
почнеться вночi»

08.35, 02.55 Агенти впливу
09.30 Лохотрон
10.00 Х/ф «Версiя 

полковника Зорiна»
11.40 Т/с «Матусю, я кiлера 

кохаю»
15.40 Т/с «По гарячих 

слiдах-2»
19.00, 01.25, 03.45 Свiдок
19.30 Т/с «Другий убивчий-

2»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»

05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї. 

Принц Каспiан»
12.00 Т/с «Воронiни»
13.30 Kids'Time
13.35 М/с «Губка Боб»
14.40 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Шафа
16.55 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй з 

Магiкян»
22.00 Спiвай, якщо зможеш
23.30 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.10 Т/с «Купiдон»
02.00 Т/с «Межа»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi
02.55 Де ти, Україно?
03.45 Зона ночi
03.50 Чорний колiр 

порятунку
04.15 Воля вiдходить з 

боями
04.30 Великий злам
04.45 Зона ночi
04.50 Усмiшник
05.10 Жар-птиця

06.15 Криве дзеркало
07.20 Країна on-line
07.25 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «С. Морозов. 

Душа навстiж». Ч. 1
08.20 Д/ф «С. Морозов. 

Душа навстiж». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.05 Пiдсумки тижня
09.55, 19.25 Пляжний 

футбол. Чемпiонат 
свiту. Iран – Україна

11.30 Без цензури
12.10, 18.45, 21.25 Дiловий 

свiт
12.30, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
12.40 Кордон держави
12.55 Фольк-music
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.10 Euronews
15.15 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.20, 03.45 Життя на 

рiвних
15.25 Т/с «Пастка»
17.45, 03.30 Сiльрада
18.05 Агро-News
18.35 Фiнансова 

перспектива
19.05 Останні 

попередження
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Свiт спорту
21.45 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
01.40 Про головне

05.40 Х/ф «Везуча»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Люба. Любов»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Люба. Любов»
13.10 Судовi справи
14.45 Сiмейний суд
15.40 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується  

кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»

Троє російських 
дівчат різного ві-
ку, походження 
та соціального 
статусу приїж-
джають до Стам-
булу. Олена бу-
дує кар’єру в го-
тельному бізнесі, 
Маша втікає від 
заплутаних сто-
сунків з чолові-
ком рідної се-
стри, а Ксюша 
їде до чоловіка, в 
якого закохалася 
на відпочинку.

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
21.30 Т/с «Шулер»
00.55 Т/с «Полювання на 

гауляйтера»
02.35 Т/с «Сiльський 

романс»

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

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

Повернення 
додому»

11.00 Х/ф «Зозуля»
15.00 Т/с «Тисяча i одна 

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

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.15 Грошi
23.30 ТСН
00.00 Х/ф «Бiйцiвський 

клуб» �

02.30 Маша i моделi-2
02.55 Маша i моделi-2
03.20 Т/с «Кохання та 

покарання»
04.55 Грошi

05.00 Служба розшуку 
дiтей

05.10 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний 

iнтерес
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+

Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.45 Головна 

програма
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Спецназ»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Четверта вежа
23.00 Свобода 

слова
00.55 Х/ф «Повернення в 

А» �

03.00 Про-Ziкаве.ua
03.20 Свобода слова

05.50 Чужi помилки
06.35 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.55 Х/ф «Дiвчата» �
11.55 Прощення. Скнилiв
14.45 Один за всiх
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.05 Куб-4
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Детектор брехнi-4
23.25 Слiдство ведуть 

екстрасенси
00.25 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Балада про 

солдата» �
Солдат Альоша 
Скворцов, який 
здійснив подвиг 
в останньому 
бою, їде на вихід-
ні до матері. До-
рогою в рідне се-
ло він допомагає 
дівчині сховатися 
у вагоні й проїха-
ти до потрібної їй 
станції. І додому 
він зміг забігти 
лише на хвилин-

ку...

02.55 Нiчний ефiр

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
07.50 Остаточний вердикт
09.10, 14.00, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Х/ф «Наречена мого 

нареченого» �
12.00, 04.00 Нехай говорять
13.00 Кохаю! Чекаю!
16.00, 04.50 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй!»
19.20, 03.20 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Х/ф «Форсаж-4» �
01.25 Х/ф «Поцiлунки 

пропащих 
янголiв» �

05.35 Срiбний апельсин

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

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Гарячi мамусi
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
23.00 Дурнів+1
23.35 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.00 Один на один з 
Гамулою

08.00 Чемпiонат України. 
«Чорноморець» – 
«Зоря»

10.15, 16.55 Великий 
футбол

12.00 Чемпiонат України. 
«Шахтар» – 
«Ворскла»

14.00, 22.00 Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. Журнал

14.40 Чемпiонат України. 
«Металург» – 
«Днiпро»

16.40, 22.50 Топ-матч
18.25, 02.45 Чемпiонат 

Iталiї. Огляд туру
19.20 Чемпiонат Iспанiї. 

Огляд туру
20.30, 01.20 Європейський 

weekend
22.55 Live. Чемпiонат 

Iспанiї. «Еспаньол» – 
«Атлетик»

06.00 Православний 
календар

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

06.10, 07.05, 08.05, 23.15 
Спорт

06.15 Криве дзеркало
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «С. Говорухiн. 

Вертикаль долi». Ч. 1
08.20 Д/ф «С. Говорухiн. 

Вертикаль долi». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.45 Кабмiн: подiя тижня
09.55 Шеф-кухар країни
11.00 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий 

свiт
12.20 Хай щастить
12.40 Х/ф «Винищувачi»
14.15 Крок до зiрок
15.15 Euronews
15.35 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45, 17.10 Т/с «Пастка»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.05, 21.35 Свiт спорту
19.15, 01.40 Про головне
19.35 Формула захисту
19.45, 21.45 Фестиваль 

пiснi в Коблево
19.55 Дорослi iгри
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя

05.20 Т/с «Полювання на 
гауляйтера»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Ванга»
10.20 Т/с «Шулер»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Шулер»
13.05 Слiдство 

вели...
14.00 Судовi справи
14.55 Сiмейний 

суд
15.55 Давай одружимося в 

Українi
16.55 Слiдство 

вели...
17.50 Новини
18.00 Стосується  

кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
21.30 Т/с «Шулер»
00.55 Т/с «Полювання на 

гауляйтера»
02.40 Х/ф «Втеча 

неможлива» �
04.40 Слiдство вели...

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

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

драми
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

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

Повернення додому»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.15 Мiльйонер. Життя 

спочатку
23.35 ТСН
00.05 Х/ф «Темний 

свiт» �
01.55 Маша i моделi-2
02.20 Маша i моделi-2
02.45 Т/с «Кохання та 

покарання»
04.10 ТСН. Особливе
04.35 Мiльйонер. Життя 

спочатку

04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.35 Економiчний iнтерес
06.45 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Надзвичайнi новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.20 Т/с «Спецназ»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Морськi 

дияволи»
16.45 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Святi 

з Бундока-2. День 
усiх святих» �

01.40 Навчiть нас жити
02.35 Х/ф «Швидкi 

змiни» �
04.00 Т/с «Вiйськовий 

шпиталь»

05.50 Чужi помилки
06.35 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Х/ф «Камiнний 

гiсть» �
12.05 Х/ф «Лабiринти 

кохання»
14.00 Х/ф «Вiддам дружину 

в добрі руки» �
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Врятуйте нашу 

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

сiм'ю-2
23.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
01.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.05 Х/ф «Летять 

журавлi» �
Історія дівчини, 
коханої та зако-
ханої, яка зради-
ла пам’ять заги-
блого наречено-
го. Час дії фільму 
– Велика Вітчиз-
няна війна. Єди-
ний ігровий 
фільм радянсь-
кого виробницт-
ва, що отримав в 
Каннах «Золоту 
пальмову гілку».

03.35 Нiчний ефiр

05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.35 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Шафа
16.55 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй з 

Магiкян»
22.00 Знайти крайнього
23.15 Т/с «Свiтлофор»
00.00 Репортер
00.10 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.00 Т/с «Купiдон»
01.45 Т/с «Межа»
02.25 Зона ночi
02.30 Г. Нарбут. Живi 

картини
02.50 Двi долi
03.20 Генiй смiху
03.30 Зона ночi
03.35 Благословляю i 

молюся
04.05 Митрополит 

Д. Могила
04.35 Зона ночi
04.40 Iван Франко

05.00 Х/ф «Дайте книгу 
скарг»

06.25 Х/ф «Був мiсяць 
травень»

08.30, 16.45, 19.00, 01.25, 
04.20 Свiдок

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

убивчий-2»
14.50, 17.00 Т/с «УГРО»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
03.25 Агенти впливу
04.50 Правда життя

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.25 Подiї

07.30, 02.50 Щиросерде 
зiзнання

07.50, 14.45 Остаточний 
вердикт

09.10, 13.10, 17.20, 21.40 
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 04.25 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй!»
19.20, 03.45 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухар. 

Повернення»
01.20 Т/с «Звiробiй-2»
05.15 Срiбний апельсин

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

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Гарячi мамусi
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
23.10 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

08.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Еспаньол» – 
«Атлетик»

10.30, 16.00 Європейський 
weekend

12.00, 17.35 Топ-матч
13.00 Великий футбол
17.55 Чемпiонат України. 

«Таврiя» – «Металiст»
19.55 Live. Кубок 

Нiмеччини. «Мюнхен 
1860» – «Борусiя»

21.55 Live. Чемпiонат 
Францiї. «Марсель» – 
«Сент-Етьєнн»

00.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Журнал

00.55 Кубок Нiмеччини. 
«Мюнхен 1860» – 
«Борусiя»

03.05 Чемпiонат України. 
«Шахтар» – 
«Ворскла»
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СЕРЕДА, 25 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 26 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

13:45 «ЗНАК ДОЛІ» 

СТБ
Після сварки бізнесмен Павло 
відвозить дружину Марину в 
заміський будинок. Випадково 
вона дізнається, що у чоловіка є 
коханка — Настя. Від місцевих 
мешканців Марина чує старо-
давню легенду про липу...

23:20 «ЩОСЬ» 

ICTV
Наукова експедиція знаходить в 
Антарктиці розбитий  інопланет-
ний космічний корабель. Група 
відчайдушних учених проникає в 
його середину і несподівано для 
самих себе відкриває ящик 
Пандори...

00:25 «НІЧОГО СОБІ ПОЇЗДОЧКА» 

1+1
Молодики, базікаючи через ра-
цію, розіграли водія вантажівки, 
який був не проти познайомити-
ся з Карамелькою. Так назвав 
себе один з друзів і призначив 
побачення в кімнаті мотелю — 
сусідній зі своєю...

02:35 «ПЕРВІСНИЙ СТРАХ» 

ІНТЕР
У вбивстві архієпископа Чикаго 
звинувачують чоловіка, який, 
незважаючи на всі докази, за-
перечує свою вину і переконує в 
цьому свого адвоката, стосунки 
з яким стають все більш напру-
женими і заплутаними...

11:30 «НАЙКРАЩЕ ЛІТО НАШОГО ЖИТТЯ» 

СТБ
Як і тисячі інших шукачів кращо-
го життя, Маша приїхала з про-
вінції підкорювати столицю. Вже 
тільки за це їй довелося запла-
тити високу ціну: вона втратила 
коханого, однак випробування 
ще не закінчилися.

15:40 «ХОЧУ ЗРОБИТИ ЗІЗНАННЯ» 

ПЕРШИЙ
Фільм знятий за мотивами по-
вісті Юрія Мушкетика «Біль». 
Микола разом з дружиною-го-
родянкою Кларою, яка врятува-
ла йому життя на фронті, по-
вернувся в рідне село. Село зу-
стріло приїжджих безрадісно...

23:25 «ІНТЕРНЕШНЛ» 

ICTV
Перед агентом Інтерполу Лью-
їсом Селінджером і його аси-
стентом Елеонор Вітман стоїть 
доволі непросте завдан-
ня — посадити на лаву підсуд-
них один з наймогутніших 
банків світу.

01:50 «ЧИСТЕ НЕБО» 

СТБ
Безкорисливе й самовіддане 
кохання Саші Львової допомагає 
льотчику Олексію Астахову, який 
повернувся після війни з табору 
військовополонених, не впасти 
духом і подолати глуху стіну во-
рожості оточуючих.

07.20 Країна on-line
07.25 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «Дорiвнює 

одному Гафту». Ч. 1
08.20 Д/ф «Дорiвнює 

одному Гафту». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Вступне слово 

Прем'єр-мiнiстра 
України на засiданнi 
уряду

10.15 Д/ф «Етуаль. Серж 
Лифар»

11.00 Нехай вам буде 
кольорово!

12.10, 18.45, 21.25 Дiловий 
свiт

12.20 Формула захисту
12.30 Х/ф «Повiтряний 

вiзник»
13.40 Х/ф «Золотий 

ключик»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Т/с «Пастка»
18.00, 01.40 Про головне
18.40 Фiнансова 

перспектива
20.50 Лото «Мегалот»
21.35 Свiт спорту
21.45 Концерт «Полустанок 

кохання»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя

05.20 Т/с «Полювання на 
гауляйтера»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Ванга»
10.15 Т/с «Шулер»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Шулер»
13.05 Слiдство вели...
14.00 Судовi справи
14.55 Сiмейний суд
15.55 Давай одружимося в 

Українi
16.55 Слiдство вели...
17.50 Новини
18.00 Стосується  кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
21.30 Т/с «Шулер»
23.55 Т/с «Полювання на 

гауляйтера»
02.35 Х/ф «Первiсний 

страх» �

04.35 Т/с «Полювання на 
гауляйтера»

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

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

драми
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

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

Повернення додому»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.15 Територiя обману
23.25 ТСН
23.40 М/ф «Тачки-2»
00.25 Х/ф «Нiчого собi 

поїздочка» �

02.10 Маша i моделi-2
02.35 Маша i моделi-2
03.00 Т/с «Кохання та 

покарання»
04.30 ТСН. Особливе
04.55 Територiя обману

04.50 Служба розшуку дiтей
05.00 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.35 Економiчний iнтерес
06.45 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Дiловi факти
07.55 Четверта вежа
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

українськи
10.35 Т/с «Агент 

нацiональної 
безпеки»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Морськi 

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

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Щось» �
01.20 Стоп-10
02.15 Х/ф «Святi з 

Бундока-2. День усiх 
святих» �

04.10 Т/с «Вiйськовий 
шпиталь»

05.45 Чужi помилки

Сюжет заснова-

ний на кримі-

нальних історіях, 

які сталися в 

Україні. Програ-

ма побудована 

на психології, мо-

тивах, які штов-

хнули людину на 

злочин. На пер-

шому місці – при-

чина, і тільки по-

тім – слідство.

06.30 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.50 Зiркове життя
10.45 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
13.45 Х/ф «Знак долi» �

16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 МайстерШеф-3
00.55 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Х/ф «Мiцний 

горiшок» �
03.05 Нiчний ефiр

05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.35 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
16.55 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй з 

Магiкян»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.20 Т/с «Щоденники 

вампiра-2»
01.10 Т/с «Iствiк»
02.00 Т/с «Межа»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Українцi. Надiя
03.45 Зона ночi
03.50 Пiд знаком бiди
04.35 Незнайомка
04.50 Зона ночi
04.55 Сумний П'єро
05.20 Останнiй лоцман

05.20 Х/ф «Ти пам'ятаєш»
06.45 Х/ф «Сашко»
08.30, 16.45, 19.00, 01.25, 

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

убивчий-2»
14.50, 17.00 Т/с «УГРО»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.55 Агенти впливу
04.15 Правда життя
05.15 М/ф «Крокодил Гена»

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.40 Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний 

вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 04.40 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй!»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухар. 

Повернення»
01.20 Т/с «Звiробiй-2»
05.30 Срiбний апельсин

07.30 М/с «Даша-
дослiдниця»

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

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Гарячi мамусi
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
23.10 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.40 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

08.00 Чемпiонат Францiї. 
«Марсель» – «Сент-Етьєнн»

10.30 Кубок Нiмеччини. 
«Мюнхен 1860» – 
«Борусiя»

14.00, 01.00 Futbol Mundial
14.30, 15.30, 18.00, 22.30 

Футбол Live
15.55 Live. Кубок України. 

«Говерла» – 
«Арсенал»

18.25 Live. Кубок України. 
«Ворскла» – 
«Волинь»

20.25 Live. Кубок України. 
«Iллiчiвець» – 
«Шахтар»

22.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Ельче» – 
«Реал»

06.15 Криве дзеркало
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Д/ф «Л. Полiщук. 

Королева епiзоду». 
Ч. 1

08.20 Д/ф «Л. Полiщук. 
Королева епiзоду». 
Ч. 2

08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.50, 03.35 Книга.ua
10.05 Свiтло
10.25, 03.15 Аудiєнцiя. 

Країни вiд А до Я
11.00 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 20.10, 21.25 Дiловий 

свiт
12.20 Секрети успiху
12.50 Х/ф «Хлопець iз 

нашого мiста»
14.15 Українська пiсня
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.40 Х/ф «Хочу зробити 

зiзнання»
18.35 Фiнансова 

перспектива
18.45 Пляжний футбол. 

Чемпiонат свiту. 1/4 
фiналу

20.30 Останні 
попередження

21.35 Свiт спорту
21.45 Концерт «Полустанок 

кохання»
22.50 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.25 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
01.40 Про головне

05.20 Т/с «Полювання на 
гауляйтера»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Ванга»
10.15 Т/с «Шулер»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Шулер»
13.05 Слiдство 

вели...
14.00 Судовi справи
14.55 Сiмейний суд
15.55 Давай одружимося в 

Українi
16.55 Слiдство вели...
17.50 Новини
18.00 Стосується  кожного
19.00 Т/с «Ясмiн»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Ванга»
21.30 Т/с «Шулер»
23.55 Т/с «Полювання на 

гауляйтера»
02.35 Х/ф «Око за око» �
04.10 Подробицi
04.40 Т/с «Полювання на 

гауляйтера»

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

Повернення 
додому»

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

драми
15.05 Т/с «Тисяча i одна 

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

Повернення 
додому»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Кохання та 

покарання»
22.15 Кохання без 

кордонiв
00.00 ТСН
00.15 Х/ф «Вiдкрите море. 

Новi жертви» �
01.50 Маша i моделi-2
02.15 Маша i моделi-2
02.40 Маша i моделi-2
03.05 Т/с «Кохання та 

покарання»
04.35 Кохання без кордонiв

04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.35 Економiчний 

iнтерес
06.45 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини
10.10 Анекдоти по-

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

українськи
13.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Морськi 

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

новини
20.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Х/ф «Iнтернешнл» �

01.45 Несекретнi файли
02.35 Х/ф «Щось» �
04.15 Про-Ziкаве.ua

05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.45 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
11.30 Х/ф «Найкраще лiто 

нашого життя» �
16.00 Усе буде добре!

Шоу поєднує ін-
тереси жінок і чо-
ловіків з ведення 
господарства, 
виховання дітей, 
організації сімей-
ного бюджету, 
догляду за со-
бою, кулінарної 
майстерності та 
ін. Експерти про-
грами дають 
практичні пора-
ди, які можна за-
стосовувати в 
повсякденному 
житті та побуті. 
Наочно демон-
струється рішен-
ня домашніх та 
сімейних про-
блем.

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Зваженi та щасливi-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зваженi та щасливi-3
01.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.50 Х/ф «Чисте небо» �
03.40 Нiчний ефiр

05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.15, 13.30 М/с «Губка 

Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с 

«Воронiни»
13.25, 14.35 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Шафа
16.55 Голоднi iгри
19.00, 00.05 Репортер
19.15 Абзац!
21.00 Т/с «Останнiй з 

Магiкян»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
00.15 Т/с «Щоденники 

вампiра-2»
01.10 Т/с «Iствiк»
01.55 Т/с «Межа»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Середньовiччя 

зачиняється о 18.00
03.00 Я, милiстю Божою, 

пан возний
03.25 Український 

Соломон, або 
Українська правда i 
закон

03.40 Зона ночi
03.45 Видряпатися на попа
04.00 Бий, хто цнотливий
04.15 Втраченi права
04.30 Магдебурзькi хронiки
04.45 Зона ночi
04.50 Життя в обiймах 

квiтiв
05.00 Шануйте майстрiв 

замолоду
05.20 Зона ночi

05.35 Х/ф «Семен 
Дежньов»

06.55 Х/ф «Зустрiч перед 
розлукою»

08.30, 16.45, 19.00, 01.25, 
03.15 Свiдок

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

убивчий-2»
14.50, 17.00 Т/с «УГРО»
21.30 Т/с «Елементарно»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк-

9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.50 Агенти впливу
03.45 Правда життя

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.40 Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний 

вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 

Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Просте життя»
12.00, 04.40 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй!»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухар. 

Повернення»
01.20 Т/с «Звiробiй-2»
05.30 Срiбний апельсин

07.30 М/с «Даша-
дослiдниця»

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

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Гарячi мамусi
13.55 Богиня шопiнгу
18.00 Кохання з 

майбутнього
19.00 Моду народу
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
23.10 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

08.00, 18.55 Чемпiонат 
Iспанiї. «Ельче» – 
«Реал»

10.30 Кубок України. 
«Iллiчiвець» – 
«Шахтар»

12.30 Futbol Mundial
13.00, 00.20 Кубок України. 

«Говерла» – 
«Арсенал»

16.00 Кубок України. 
«Ворскла» – 
«Волинь»

18.00, 02.30 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

20.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Атлетик» – 
«Бетис»

23.30, 03.15 Кубок 
Нiмеччини. Огляд     
1/16 фiналу

00.05 Топ-матч
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СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

00:00 «РОЗБІРКИ В МАЛЕНЬКОМУ ТОКІО» 

ICTV
Маленький Токіо — японський 
район Лос-Анджелеса. Угрупо-
вання якудзи  захопило владу в 
свої руки. На боротьбу з мафією 
виходять крутий місцевий полі-
цейський Кеннер і його новий 
напарник Джоні.

01:00 «ГЛЯНЕЦЬ» 

1+1
Галя приїжджає до Москви з мі-
ста Шахти. Вона мріє стати су-
пермоделлю і прикрасити своїм 
фото обкладинку журналу Beau-
ty. Але головний редактор ви-
дання стверджує, що у Галі не-
має даних...

02:55 «ДЕЩО ПРО ГЕНРІ» 

ІНТЕР
Генрі Тернер — безсердечний 
адвокат, готовий домагатися 
успіху за будь-яку ціну. Але одно-
го разу трапляється нещастя, 
яке обриває стрімку кар'єру 
Генрі. Він стає недієздатним і 
повністю втрачає пам'ять...

04:45 «ЖАХЛИВИЙ ГЕНРІ» 

1+1
Генрі — головний хуліган в школі. 
Його бояться однокласники і 
батьки.  Однак коли лиходій Вік 
фон Морщіні вирішує захопити 
школу, де вчиться пустун, вияв-
ляється, що тільки Генрі може 
протистояти зловмисникові.

21:45 «ДІАМАНТОВА РУКА» 

СТБ
Скромний радянський працівник 
Семен Семенович під час зару-
біжної поїздки знайомиться з 
симпатичним молодиком і ви-
падково стає центральною фігу-
рою в  операції з виявлення зграї 
контрабандистів...

22:00 «НЕСТРИМНІ-2» 

ICTV
Чи можна спробувати змінити 
розташування сил у світі? Так, 
якщо ви крутий, як ван Дамм. Чи 
варто жартувати з Брюсом Віл-
лісом, коли ви йому серйозно 
заборгували? Ні, навіть якщо ви 
небезпечний, як Сталлоне...

22:00 «ТРИ МУШКЕТЕРИ» 

НОВИЙ КАНАЛ
д'Артаньян покинув рідний дім і 
вирушив у Париж, сподіваючись 
на місце в полку мушкетерів. 
Випадково, в один і той самий 
день, він образив одразу трьох 
мушкетерів — Атоса, Портоса і 
Араміса...

23:25 «ЛІСОВИК» 

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

06.00 Православний 
календар

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

06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 Криве дзеркало
07.20 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.40 Д/ф «С. Никоненко. 

О, везунчику!». Ч. 1
08.20 Д/ф «С. Никоненко. 

О, везунчику!». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.30 Офiцiйна хронiка
09.55 Вiра. Надiя. Любов
11.00 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 18.00, 21.25 Дiловий 

свiт
12.20 Х/ф «Весiлля»
13.30 Х/ф «Вечори на 

хуторi бiля Диканьки»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.30 Ближче до народу
16.15 Х/ф «Волга-Волга»
18.40 Фiнансова 

перспектива
18.45 Фестиваль пiснi в 

Коблево
20.00 Надвечiр'я
21.35 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору 

«Умора»
00.20 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
03.35 Книга.ua
03.55 Доки батьки сплять
04.20 Нащадки
05.20 Служба розшуку дiтей

05.20 Т/с «Полювання на 
гауляйтера»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Ванга»
10.15 Т/с «Шулер»
12.00 Новини
12.20 Т/с «Шулер»
13.05 Слiдство 

вели...
14.00 Судовi справи
14.55 Сiмейний 

суд
15.50 Давай одружимося в 

Українi
16.55 Слiдство 

вели...
17.50 Новини
18.00 Х/ф «Бiдна Liz»
20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.40 Х/ф «Подвiйна 

ставка» �
02.25 Подробицi
02.55 Х/ф «Дещо про 

Генрi» �
04.40 Слiдство 

вели...

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

Повернення 
додому»

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

драми
15.00 Т/с «Тисяча i одна 

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

Повернення додому»
19.30 ТСН
20.15 Казкова Русь
21.00 Хочу у «Вiагру»
23.00 Х/ф «Все про 

Стiва» �
01.00 Х/ф «Глянець» �

03.00 Х/ф «Вiдкрите 
море. Новi 
жертви» �

04.20 ТСН. Особливе
04.45 Х/ф «Жахливий 

Генрi»

04.40 Служба розшуку дiтей
04.50 Факти
05.15 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.25 Економiчний iнтерес
06.35 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

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

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Морськi 

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

дияволи»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.35 Максимум в Українi
00.00 Х/ф «Розбiрки 

в маленькому 

Токiо» �
01.35 Х/ф «Iнтернешнл» �
03.30 Т/с «Вiйськовий 

шпиталь»
04.15 Про-Ziкаве.ua

05.30 Чужi помилки
06.15 Чужi помилки
07.00 Х/ф «Найчарiвнiша та 

найпривабливiша» �
08.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.10 Т/с «Особисте життя 

лiкаря Селiванової»
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Танцюють усi!-6
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Танцюють усi!-6
00.10 Куб-4
01.50 Х/ф «Казки...казки... 

старого Арбату» �

В одному з про-

вулків старої Мо-

скви живе ляль-

кар. У нього є вір-

ний друг Христо-

фор, син Кузя і 

безліч ляльок. 

Несподівано в 

будинку з’явля-

ється мила дівчи-

на Віктоша, яку 

полюбили і бать-

ко, і син, і навіть 

ляльки...

03.35 Нiчний ефiр

05.25 Служба розшуку дiтей
05.30 Teen Time
05.35 Пекельне побачення
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids'Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.25 Kids'Time
15.00 Т/с «Друзi»
15.55 Шафа
16.55 Голоднi iгри
18.00 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Воронiни»
21.00 Т/с «Останнiй з 

Магiкян»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.20 Т/с «Щоденники 

вампiра-2»
01.10 Т/с «Iствiк»
01.55 Т/с «Межа»
02.40 Зона ночi
02.45 Українцi. Любов
03.40 Зона ночi
03.45 Зiрка Вавилова
04.30 Зона ночi
04.35 Рiднi стiни
04.45 Вiн урятував нас вiд 

чуми
05.00 Найкращi... Серед 

повитух
05.15 Зона ночi
05.20 Обожнювана
05.45 Та, що поруч

05.20 Х/ф «Кадриль»
06.40 Х/ф «Змiєлов»
08.30, 16.45, 19.00, 03.55 

Свiдок
09.00 Т/с «Повернення 

Турецького»
12.45 Т/с «Другий убивчий-

2»
14.50, 17.00 Т/с «УГРО-2»
19.30 Т/с «Мосгаз»
00.30 Х/ф «Нелегал»
02.15 Х/ф «Трiо-2. Ящик 

Пандори» �
04.25 Речовий доказ
04.45 Агенти впливу
05.10 Правда життя
06.10 М/ф «Шапокляк»

06.00 Т/с «Злочин буде 
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
02.45 Подiї

07.30, 02.20 Щиросерде 
зiзнання

07.50, 14.45 Остаточний 
вердикт

09.10, 13.10, 17.20, 20.00 
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «Просте життя»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй!»
19.20, 03.05 Говорить 

Україна
22.45 Т/с «Ментовськi 

вiйни-7»
03.45, 05.10 Т/с «Агент»

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

таємницi»
11.00 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить 

iз привидами»
12.50 Гарячi мамусi
13.55 Богиня шопiнгу
18.10 Iкона стилю
20.00 Вiталька
21.25 Бiйцiвський клуб
22.25 Русо туристо
23.10 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.40 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

08.00, 18.40 Кубок України. 
«Iллiчiвець» – 
«Шахтар»

10.30, 11.30, 03.35, 04.25 
Футбол Live

11.00 Live. Жеребкування 
1/8 фiналу. Кубок 
України

13.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетик» – «Бетис»

15.00, 04.50 Futbol Mundial
16.00 Кубок Нiмеччини. 

«Мюнхен 1860» – 
«Борусiя»

20.45 Д/с «Футбол – моя 
професiя. 
Коментатор»

21.20 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

21.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Вальядолiд» – 
«Малага»

00.55 Чемпiонат Францiї. 
«Марсель» – «Сент-Етьєнн»

08.15 Олiмпiйський виклик
08.30 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.15 Православний вiсник
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.35 Х/ф «Таємничий 

острiв»
12.20 Сiм чудес України
12.35 Не вiр худому кухарю
13.00 Рояль у кущах
13.25, 05.10 Театральнi 

сезони
14.20 В гостях у Д. Гордона
15.20 Золотий гусак
15.50 Концерт Fashion 

KNUKiM
16.55 Пляжний футбол. ЧС. 

Пiвфiнал
18.25 Футбол. ЧУ. Прем'єр-

лiга. «Металург» 
(Донецьк) – «Шахтар» 
(Донецьк)

19.20, 21.55 Свiт спорту
20.35 Слово регiонам
20.45 Кабмiн: подiя тижня
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.10 Концерт «Fashion 

КНУКiМ»
01.45 Нащадки
02.45 Доки батьки сплять
03.10 Школа юного 

суперагента
03.20 Хiт-парад 

«Нацiональна 
двадцятка» (iз 
сурдоперекладом)

04.30 Дитячий фестиваль 
«Бiле озеро»

05.35 Шустер Live
09.30 Все для мами
10.00 Х/ф «Я подарую собi 

диво»

Історія почина-

ється напередо-

дні Нового року, 

але зовсім не 

святковою по-  

дією. Головна ге-

роїня фільму 

Олена та її чоло-

вік розлучаються. 

Душевна спусто-

шеність штовхає 

Олену на відчай-

душний вчинок...

12.00 Х/ф «Бiдна Liz»
14.00 Т/с «Шлюб за 

заповiтом-2»
18.10 Т/с «Шлюб за 

заповiтом-3»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Шлюб за 

заповiтом-3»
22.55 Х/ф «Двоє пiд 

дощем»
00.35 Великий бокс. 

Д. Хей – Т. Фьюрi
02.15 Д/ф «Iнтуїцiя. Знаки 

долi»
03.05 Т/с «Шлюб за 

заповiтом-2»

06.25 Ремонт+
07.15 ТСН
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ»
10.00 М/с «Енгрi бердс»
10.05 Свiт навиворiт-2
11.10 Чотири весiлля
12.25 Операцiя «Краса»
14.15 Мiняю жiнку-5
15.50 Казкова Русь
16.15 Хочу у «Вiагру»
18.30 Розмiши комiка-4
19.30 ТСН
20.10 Х/ф «Джунглi»

У сімейному жит-
ті Сергія та Ма-
рини настала 
криза. Щоб уря-
тувати шлюб, 
Марина умовляє 
чоловіка вируши-
ти в екзотичну 
подорож. Усю 
дорогу між под-
ружжям не вщу-
хають сварки, які 
заведуть їх  на 
безлюдний 

острів...
22.00 Х/ф «Анжелiка та 

султан»
00.00 Х/ф «Емануель-2» �
01.45 Х/ф «Усе про 

Стiва» �
03.15 Х/ф «Глянець» �
05.10 ТСН

05.00 Факти
05.30 Свiтанок
06.35 Козирне життя
07.05 Т/с «Морськi 

дияволи»
08.55 Зiрка YouTube
10.05 Дача
10.45 Квартирне питання
11.45 Наша Russia
12.40 Т/с «Небо у вогнi»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини
19.55 Х/ф «Нестримнi»
22.00 Х/ф «Нестримнi-2»

00.00 Х/ф «Найманi 

вбивцi» �
Досвідченому 
професійному 
вбивці доручили 
прибрати «хакер-
шу», яка краде 
промислову ін-
формацію та 
продає дискети 
тим, хто більше 
заплатить. За-
вдання перехо-
плює молодий кі-
лер, який мріє 
зайняти місце 
старіючого су-

перника...

02.25 Х/ф «Пилка-4» �
03.50 Т/с «Вiйськовий 

шпиталь»
04.35 Про-Ziкаве.ua

05.25 Нашi улюбленi 

мультфiльми

06.25 Х/ф «Небезпечно для 

життя!» �
08.00 Караоке на Майданi

09.00 Їмо вдома

10.25 Зваженi та щасливi-3

15.10 Танцюють усi!-6

19.00 Х-Фактор-4

21.45 Х/ф «Дiамантова 

рука» �

23.50 Детектор брехнi-4

00.50 Х/ф «Найчарiвнiша та 

найпривабливiша» �

Колишня шкільна 

подруга проекту-

вальниці Наді 

Клюєвої, ефектна 

жінка-психолог, 

вирішила допо-

могти їй знайти 

щастя в житті. 

Вона розробляє 

програму пере-

творення «сірої 

мишки» в найча-

рівнішу та най-

привабливішу 

жінку...

02.15 Нiчний ефiр

05.55 М/с «Роги i 
копита»

07.20 Кухня для двох
08.15 М'ясорубка
09.15 Уральськi пельменi
11.00 Шурочка
12.00 Рудi
13.00 Знайти крайнього
14.15 Т/с «Воронiни»
18.00 М/ф «Як приборкати 

дракона»
20.00 Х/ф «Битва 

титанiв»
22.00 Х/ф «Три 

мушкетери»

00.10 Х/ф «Slove. Просто в 
серце» �

02.00 Т/с «Межа»
02.40 Зона ночi
02.45 Джерела Вiтчизни
03.00 Братiє та дружино
03.15 За литовської доби
03.30 Дике поле
03.45 Зона ночi
03.50 Козацький 

флот
04.00 Запорiзька 

Сiч. Витоки
04.15 Зоряний час козацтва
04.30 З полону на 

волю
04.45 Зона ночi
04.50 Ах, не говорiть 

менi про кохання...
05.30 Я кличу тебе
05.40 Зона ночi

06.30 Х/ф «Одиночне 
плавання»

08.00 Т/с «Повернення 
Турецького»

11.30, 02.55 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «Нелегал»
15.20 Т/с «Матусю, я кiлера 

кохаю»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-9»
23.00 Таємницi 

кримiнального свiту
23.30 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

01.30 Т/с «Закон i порядок»
03.45 Агенти впливу

05.50 Т/с «Агент»
07.00 Подiї
07.10 Х/ф «Бетховен-5» �
09.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Т/с «Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Т/с «Умови 

контракту»
15.00 Т/с «Умови 

контракту»
17.00, 19.20 Т/с «А снiг 

кружляє»
19.00 Подiї
21.20 Х/ф «Особиста 

справа майора 
Баранова» �

23.25 Х/ф «Лiсовик» �
01.45 Т/с «Звiробiй-2»
04.00 Подiї
04.20 Т/с «Агент»
04.45 Т/с «Агент»

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-дослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго, 

вперед!»
10.40 М/с «Фiксики»
11.00 М/с «Бiлка та Стрiлка. 

Пустотлива сiмейка»
11.20 М/ф «Битва за 

планету Терра»
12.50 Обережно, дiти!
13.50 Одна за всiх
14.50 М/ф «У гостi до 

Робiнсонiв»
16.45 Х/ф «Будинок 

Великої матусi»
18.45 Х/ф «Будинок 

Великої матусi-2»
20.45 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Х/ф «Пiдйом iз 

глибини» �
01.05 Х/ф «Душевна 

кухня» �

08.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Вальядолiд» – 
«Малага»

10.25 Один на один з 
Гамулою

11.30 Чемпiонат Англiї. 
Передмова до туру

12.00 Кубок України. 
«Iллiчiвець» – 
«Шахтар»

14.00 Futbol Mundial
14.30, 15.30, 18.00, 20.30 

Футбол Live
15.55 Live. Чемпiонат 

України. «Зоря» – 
«Волинь»

18.25 Live. Чемпiонат 
України. «Металург» – 
«Шахтар»

20.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Сосьєдад» – 
«Севiлья»

22.55 Live. Чемпiонат 
Iспанiї. «Реал» – 
«Атлетико»
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УКРАЇНА

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

СКАНВОРД

12:20 «ПРИБРАТИ КАРТЕРА» 

ICTV
Із Джеком Картером краще не 
мати справ. Він неперевершений 
фахівець із вирішення різних 
проблем. У Сіетлі гине рідний 
брат Картера. На похороні Джек 
переконується, що братові допо-
могли піти на той світ.

19:30 «ТРОЯ» 

НОВИЙ КАНАЛ
1193 рік до н.е. Принц Трої Паріс 
украв прекрасну Єлену, дружину 
царя Спарти Менелая, втягнув-
ши греків і троянців у кровопро-
литну війну. Грецька армада під 
проводом Ахілла підійшла до 
Трої й узяла її в криваву облогу.

22:55 «ОЛЕКСАНДР» 

НОВИЙ КАНАЛ
Грандіозна видовищна картина 
про гучні битви, знамениті пере-
моги і мудре правління видатно-
го полководця Олександра Ма-
кедонського, який до 32-х років 
створив найбільшу в історії 
людства імперію!

22:55 «ПРОФЕСІОНАЛ» 

ICTV
Денні Брайс отримує повідом-
лення про те, що його колишньо-
го напарника взяв у заручники 
арабський шейх.
І тепер у Денні немає інших ва-
ріантів, окрім як визволити свого 
друга з темниці.

05.10 Х/ф «Без особливих 
прикмет»

06.40 Т/с «Мосгаз»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 03.10 Агенти впливу
13.00 Найкращi бої братiв 

Кличкiв
15.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-9»
19.00 Т/с «По гарячих 

слiдах-2»
22.45 Крутi 90-тi
23.45 Т/с «Кримiналiсти: 

мислити як 
злочинець»

01.30 Х/ф «Трiо-2. Ящик 
Пандори» �

04.05 Речовий доказ
05.30 М/ф «Умка»

06.45 Подiї
07.10 Х/ф «Особиста 

справа майора 
Баранова» �

09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Злочин буде 

розкрито»
14.00 Т/с «Умови 

контракту»
18.00 Хто гiдний бiльшого?
19.00, 03.35 Подiї тижня
20.00, 20.30, 21.30 Т/с 

«Iнтерни»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15, 04.25 Т/с 

«Ментовськi вiйни-7»
05.10 Срiбний апельсин

05.20 Т/с «Шлюб за 
заповiтом-2»

06.10 Х/ф «Двоє пiд 
дощем»

07.45 Великий бокс. 
Д. Хей – Т. Фьюрi

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел та решка. Назад 
у СРСР

11.00 Лiтня кухня
12.00 Х/ф «Коханню всi 

вiки...»
13.55 Т/с «Шлюб за 

заповiтом-3»
18.00 Х/ф «Двi митi 

кохання»
Катя – добра дів-
чина. З дипло-
мом лікаря її три-
мають на посаді 
лаборанта, а на-
речений Григорій 
не поспішає про-
понувати дівчині 
руку та серце. 
Можливо, тер-
пляча Катя жила 
б так і далі, якби 
в її життя не при-
йшло нещастя, 
що змінило все.

20.00 Подробицi тижня
21.30 Т/с «Один на всiх»
01.20 Х/ф «Коханню всi 

вiки...»
02.50 Х/ф «Я подарую собi 

диво»
04.20 Подробицi тижня

06.05 Х/ф «Жахливий 
Генрi»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт+
09.00 Лотерея «Лото 

«Забава»
10.00 Недiля 

з «Кварталом» –2
11.00 Смакуємо
11.35 Шiсть кадрiв
11.55 Х/ф «Найчарiвнiша та 

найпривабливiша»
13.45 Х/ф «Джунглi»

У Сергія і Марини 
у сімейному житті 
настала криза. 
Щоб урятувати 
шлюб, Марина 
вмовляє чоловіка 
відправитись в эк-
зотичну подорож. 
Всю дорогу між 
подружжям не 
вщухають сварки, 
які призводять до 
того, що вони 
опиняються на 
безлюдному 
острові.

15.30 Великий пекарський 
турнiр

17.00 Х/ф «Його кохання»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф «Його кохання»
22.00 Свiтське життя
23.05 Що? Де? Коли?-2
00.20 Х/ф «Комедiя 

страху» �
02.05 Х/ф «Емануель-2» �
03.35 Недiля 

з «Кварталом» –2
04.25 Х/ф «Найчарiвнiша та 

найпривабливiша»

05.10 Факти
05.30 Свiтанок
06.30 Квартирне питання
07.25 Анекдоти по-

українськи
07.45 Дача
08.15 Х/ф «Найманi 

вбивцi» �
11.00 Козирне життя
11.30 Максимум в Українi
12.20 Х/ф «Прибрати 

Картера»
14.40 Х/ф «Нестримнi»

Загін професій-
них найманців на 
чолі з Барні Рос-
сом отримує не-
просте завдання: 
будь-що знайти й 
знищити криваво-
го диктатора, 
який тримає в 
страху мирних 
мешканців і сіє ха-
ос в південноаме-
риканській країні.

16.45 Х/ф «Нестримнi-2»
18.45 Факти тижня
20.05 Наша Russia
20.40 Невдатна країна
21.00 Головна програма
22.55 Х/ф «Професiонал» �
01.10 Х/ф «Розбiрки в 

маленькому 
Токiо» �

02.35 Резонанснi 
пограбування у 
Великій Британiї

03.20 Х/ф «Пилка-4» �

05.35 Нашi улюбленi 
мультфiльми

07.10 Х/ф «Старики-
розбiйники» �

08.55 Їмо вдома
10.05 Караоке на Майданi
11.05 МайстерШеф-3
15.45 Х-Фактор-4
19.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси
20.00 Один за всiх
21.15 Х/ф «Удача 

напрокат» �

Ворожка дала 

Христині чарів-

ний медальйон, 

який повинен її 

оберігати. І якщо 

дівчина зустріне 

своє тридцяти-

річчя щасливою, 

то так і продо-

вжуватиметься 

все життя. Але 

колега розбиває 

оберіг, і удача 

відвертається від 

героїні.

23.15 Х/ф «Попелюшка iз 
Запруддя» �

01.25 Х/ф «Старики-
розбiйники» �

02.55 Нiчний ефiр

05.45 М/с «Роги i 
копита»

06.50 Кухня для 
двох

07.45 Церква Христова
08.00 Уральськi 

пельменi
09.40 М/ф «Сезон 

полювання»
11.20 Спiвай, якщо 

зможеш
12.55 Мачо не плачуть
14.20 Божевiльний 

автостоп
15.30 М/ф «Як приборкати 

дракона»
17.25 Х/ф «Битва 

титанiв»
19.30 Х/ф «Троя»

22.55 Х/ф «Олександр» �
02.20 Т/с «Межа»
03.00 Зона ночi
03.05 Народження 

українського 
кiно

04.05 Зона ночi
04.10 Земцi
04.20 Чи повернеться 

лiкар?
04.35 Благодiйна 

медицина
04.50 Памятай про 

життя
05.05 Зона ночi
05.10 Зона ночi
05.15 SOLO-MEA
05.35 Зона ночi

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

вперед!»
10.40 М/с «Фiксики»
10.55 М/ф «Мiсячна 

принцеса»
13.05 Х/ф «Будинок 

Великої матусi»
15.05 Х/ф «Будинок 

Великої матусi-2»
17.15 Одна за всiх
18.00 Моду народу
20.00 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово
23.00 Х/ф «Заслiплений 

бажаннями» �
01.00 Х/ф «Удар по 

цнотливостi» �

08.00 Чемпiонат України. 
«Металург» – 
«Шахтар»

10.20 Д/с «Футбол – моя 
професiя. Режисер 
трансляцiй»

11.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
Журнал

12.00, 12.55, 15.30, 18.00, 
18.35, 21.05 Футбол 
Live

13.25 Live. Чемпiонат 
України. «Сталь» – 
«Миколаїв»

15.55 Live. Чемпiонат 
України. «Iллiчiвець» – 
«Говерла»

18.55 Live. Чемпiонат 
України. «Ворскла» – 
«Динамо»

21.20 Великий футбол
23.20 Чемпiонат Нiмеччини. 

«Байєр» – «Ганновер»

06.05 Свiт православ'я
06.45 Моя земля – моє 

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

Ю. Акунiною
11.00 Ближче до народу
11.30 Крок до зiрок
12.20 Маю честь запросити
13.05 Золотий гусак
13.35 В гостях у Д. Гордона
14.25 Караоке для дорослих
15.15 Як ваше здоров'я?
16.15 Концерт Fashion 

KNUKiM
17.15 Фестиваль пiснi в 

Коблево
18.20 Ми хочемо, щоб ви 

знали
18.30 Дiловий свiт. Тиждень
19.10 Пляжний футбол. ЧС. 

Фiнал
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.55 Український акцент
22.15 Концерт М. Гнатюка
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
02.10 Д/ф «Голубий Дунай i 

дикi конi»
03.00 Нащадки
04.00 Дитячий фестиваль 

«Усi ми дiти твої, 
Украно»

04.20 Дитячий фестиваль 
«Молода Галичина»

05.05 Надвечiр'я
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ПРИКОРДОННИК

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

ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

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

Молодший сержант Яна ВОЩАНА, курсант 322-ої 
навчальної групи Національної академії ДПСУ. 
Захоплення: мистецтво, вишивка, спорт. 

 Ілона ТВЕРДОХЛІБ, курсант військового коледжу 
сержантського  складу військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації Національного
  технічного університету України «КПІ».
  Захоплюється танцями, легкою атлетикою.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

З питань роЗміщення реклами на шпальтах гаЗети Звертатися у відділ реклами та договірної роботи інформагентства держприкордонслужби україни За тел.: (044) 566-43-30

МИТЬ РОЗРЯДКИ

*  *  *
– Любий, глянь... здається, у 

мене росте животик. Напевно, я 
вагітна!

– Ага, я навіть знаю хто бать-
ко...

– Хто???
– Хлібобулочний комбінат!

*  *  *
На базарі:
– Чоловіче, купіть у мене го-

динник! Це точні копії швейцар-
ських годинників!

– Давайте, беру. Тримайте точні 
копії українських гривень.

*  *  *
Щоб пожартувати над своєю 

дівчиною, хлопець на тестері на 
вагітність намалював одну смуж-
ку. Вранці дівчина будить його і 
запитує: “Коханий, а що означа-
ють три смужки?”
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СВІТ КНИГ

Колектив Чернівецького прикордонного загону 
щиросердечно вітає з Днем народження головного 
бухгалтера – начальника фінансово-економічного 
відділу майора ГРАСОВНІКА Олега Юрійовича, 
начальника відділу прикордонної служби "Вашківці" 
майора МЕЛЬНИКА Віталія Івановича, офіцера 
відділення тимчасового тримання відділу по роботі з 
іноземцями та адміністративного провадження штабу 
майора КЛЕЙНОЦЬКОГО Олександра Станіславовича, 
старшого офіцера (з організації діяльності інспекторів 
прикордонної служби) відділу прикордонної служби 
штабу майора  РЕБРИКА Сергія Миколайовича, офіцера 
відділення автотехнічного забезпечення інженерно-
технічного відділу лейтенанта ХІЛЬЧЕНКА Андрія 
Олександровича!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, 
подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних 
справах, сміливих планах і сподіваннях. Хай Вас 
підтримують і надихають рідні люди, розуміють 
та допомагають колеги, минають негаразди й 
непорозуміння! Нехай доля збагачує Вас життєвою 
мудрістю, енергією, натхненням і радістю сьогодення!

Колектив відділу прикордонної служби «Висоцьк» 
Луцького прикордонного загону щиро та сердечно 
вітає начальника відділу майора МЕЛЕОГЛО 
Олександра Олександровича з ювілейним Днем 

народження! Завдяки невтомній енергії, наполегливості, 
компетентності, розумінню проблем та вмінню їх 
вирішувати, Ви здобули авторитет і повагу серед колег. 
Бажаємо Вам нових здобутків у службі, міцного здоров’я 
та родинного благополуччя!

Колектив управління кадрів Адміністрації Державної 
прикордонної служби України щиро та сердечно вітає 
іменинників: ЛЮТОГО Анатолія Олексійовича, старшого 
прапорщика ГУТАРОВУ Наталію Іванівну, старшого 
прапорщика РЕВУ Вікторію Миколаївну!
Весною – яблуневим  цвітом
I полум'ям – червоних маків  літом,  
I осінню – сріблястим  листопадом, 
Зимою – тихим снігопадом  
Хай в Ваші  руки щастя прилетить.
Любов й достаток хай буде в сім’ї, 
Оточують друзі на рідній землі, 
Здоров’я Вам зичим і років без ліку, 
Господньої ласки на многії літа!

Рідні, близькі та колектив щиро та сердечно вітають із 
Днем народження інспектора прикордонної служби  
3 категорії відділу «Ужгород» Чопського прикордонного 
загону старшину ІВАНОВУ Оксану! Нехай збуваються 
твої найзаповітніші мрії! Бажаємо щастя й кохання на 
життєвому шляху!

Сержант Діна СІДЕЛЬНИКОВА, фельдшер дивізіону 
артилерійської розвідки 55-ої окремої артилерійської 
бригади 6-го армійського корпусу. 
Уподобання: малювання.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Форум відвідало близько 750 
зареєстрованих учасників, серед 
них 370 авторів, а також пред-
ставники 220 видавництв. На 
здобуття премії «Найкраща книга 
Форуму-2013» було номіновано 
410 книжок від 85 видавництв. 

За час роботи форуму авто-
ри провели понад 250 автограф-

сесій для своїх шанувальників. 
Також 12-15 вересня працював 
найбільший у світі ярмарок 
української книги.

Серед знакових подій 
цьогорічного Форуму видав-
ців – Львівський міжнарод-
ний літературний фестиваль, 
який очолює п’ятірку найкра-
щих осінніх книжкових захо-
дів світу за версією Forbes, та 
IV Львівський бібліотечний  
форум.                                        n

20-й Форум видавців 
у Львові
У місті Лева завершив свою роботу 20–й 
Форум видавців у якому взяли участь 
представники 23 країн світу, а відвідали захід 
близько 55 тис. поціновувачів книги.


