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Державний кордон України перетнуло

1,3 млн. 
осіб

 313 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

55 
осіб

Вилучено

31 од.
зброї

Затримано

на 491 тис. грн.
контрабандних товарів

з них 32
незаконні мігранти

> > 1815 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

3 кг
наркотичних речовин>

НА ВІСТРІ ПИЛЬНОСТІ НАРОДНІ ЗАБАВИ

Відродження славних традицій 
українського козацтва сьогодні є 
невід’ємною частиною відродження 
нашої державності. Так, недавно в гості до 
прикордонників Кінологічного навчального 
центру прибули козаки на чолі з отаманом 
Українського реєстрового козацтва 
Сокальського району підполковником 
Василем Нідзвіцьким.

Cтарший прапорщик Микола 
Усок і старшина Руслан Божок – як у 
бою, отримавши тяжкі поранення від 
вибухового пристрою «смертника» – 
порушника кордону, закрили собою 
державний рубіж. ¯хні імена стали на 
слуху у переважної більшості наших 
співвітчизників. Про них – героїв 
кордону – наша розповідь.

Як козаки у кінологів гостювали

Після надзвичайної ситуації, яка сталася 4 жовтня у пункті 
пропуску «Бачівськ», Голова Державної прикордонної служби 
продовжує особисто перевіряти стан охорони державного 
кордону, його інженерне та технічне забезпечення, а також 
готовність персоналу діяти у нестандартних і кризових ситуаціях. 
Так, нещодавно генерал армії України Микола Литвин працював 
у Південному регіональному управлінні.

НА КОНТРОЛІ ГОЛОВИ ДПСУ

Свою роботу на південному кордоні 
керівник прикордонного відомства роз-
почав із заслуховування начальника Ко-
товського прикордонного загону. Також 
в управлінні загону генерал армії України 
Микола Литвин провів робочу зустріч з 
Головою Місії EUBAM Удо Буркхолде-
ром, після чого в автомобільному пункті 
пропуску «Платонове» перевірив прак-
тичні дії резервів і польових ситуатив-
них груп, їх готовність діяти в раптово 
виникаючих нестандартних ситуаціях, 
а також вміння застосовувати інженер-

ні й технічні інновації з підтримання ре-
жиму в пунктах пропуску.

Зокрема, в пункті пропуску «Плато-
нове» відбулися навчання з перевірки дій 
персоналу під час затримання «терорис-
тів», змодельовані  відповідно до нових ви-
мог Адміністрації Держприкордонслужби. 
За сценарієм під час перевірки документів 
водія та трьох пасажирів легкового автомо-
біля було виявлено, що вони проходять за 
профілем ризиків як особи, підозрювані в 
терористичній діяльності. Інспектор, який 
перевіряв документи, натиснув тривожну 
кнопку і до автомобіля прибули черго-
ві сили. Після цього ввімкнувся ревун, і 
транспортний засіб заблокували «кактуса-
ми». Водій і пасажири легковика намага-
лися застосувати зброю, але їх оператив-
но затримали та супроводили у службове 
приміщення. Одночасно здійснювалося 
фото- відеодокументування події. Із ввімк-
ненням ревуна пропуск осіб і транспорту 

припинили, а цивільних осіб евакуювали. 
Після огляду транспортного засобу «теро-
ристів» робота пункту пропуску поновлю-
ється в штатному режимі. 

За результатами відвідування пункту 
пропуску «Платонове» Голова Держпри-
кордонслужби дав вказівку керівникам 
органів охорони кордону активізувати 
роботу щодо створення інфраструктури, 
яка б забезпечувала надійну безпекову 
складову у пунктах пропуску та сприяла 
подальшій модернізації технології про-
пускних операцій. 

Наступного дня роботу в Південному 
регіональному управлінні Микола Литвин 
розпочав зі службової наради щодо стану 
справ на ділянці відповідальності, а також 
перевірив роботу системи аналізу ризиків 
і кримінального аналізу. Результативність 
роботи аналітиків «півдня» підтверджено 
недавнім виявленням підроблених до-
кументів, затриманням викраденої яхти, 
коштовних автомобілів тощо. Крім того, 
Голова Державної прикордонної служби 
України схвально відгукнувся щодо ство-
реного за рішенням начальника Півден-
ного регіонального управління на базі 
інформаційно-аналітичного підрозділу 
позаштатного Аналітичного центру. На за-
вершення генерал армії України Микола 
Литвин перевірив лікувально-оздоровчу 
базу санаторію «Аркадія» та заслухав його 
керівника.                                                             n

Олеêсанäр ЯКОВЕНКО, 
фото автора

Перевірка «півдня» 
та «терористи» 
у пункті пропуску
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Свою роботу на південному кордоні 
керівник прикордонного відомства роз-
почав із заслуховування начальника Ко-
товського прикордонного загону. Також 
в управлінні загону генерал армії України 
Микола Литвин провів робочу зустріч з 
Головою Місії EUBAM Удо Буркхолде-
ром, після чого в автомобільному пункті 
пропуску «Платонове» перевірив прак-
тичні дії резервів і польових ситуатив-
них груп, їх готовність діяти в раптово 
виникаючих нестандартних ситуаціях, 
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УКРАЇНИ

НОВИНИ НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

НОВАЦІЇ ЄС

МІСІЯ EUBAM

Євроінтеграція – це будівництво 
Європи в Україні

Сергій ПОЛІЩУК

«І якщо в листопаді буде підписано такий 
договір, – а я не маю сумнівів, що його буде 
підписано, – отже, ми досягли на даному 
етапі мети», – сказав Глава Держави, говоря-
чи про Угоду про асоціацію з ЄС.

«Ми багато років займалися підготов-
кою країни до переходу на нові стандарти 
в різних галузях... Саме європейські стан-

дарти – це вимога часу», – зазначив Пре-
зидент.

Він нагадав, що Україна є експортоорієн-
тованою країною, 60% продукції якої експор-
тується в різні країни світу. «Модернізуючи 
нашу промисловість, наші підприємства, ми, 
перш за все, ставили завдання бути конкурен-
тоспроможними», – наголосив Глава Держави.

«Коли йдеться про європейську інтегра-
цію, ми говоримо про те, що, передусім, ми 
повинні будувати Європу у себе, в Україні», 
– підкреслив Віктор Янукович.

Він також зауважив, що, підписавши 
договір про зону вільної торгівлі, Україна 
одразу перейде на інші умови взаємовід-
носин із споживачами. «Ми матимемо ве-
личезний ринок – 28 країн. Я впевнений у 
тому, що, отримавши таку можливість, ми 
отримаємо кращий фінансовий результат, 
і в обсягах реалізації продукції цей ринок 
відкриється абсолютно по-новому», –  
сказав Президент.                                          n

Саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі стане підбиттям підсумків 
роботи України в напрямку євроінтеграції, особливо в останні три 
роки. Про це днями заявив Президент України Віктор Янукович під 
час спілкування з представниками ЗМІ.

Народження EUROSUR

Василь КЛИМЕНКО 

Зокрема, EUROSUR ство-
рить для органів (держав-членів 
ЄС), що здійснюють прикор-
донний контроль, механізм для 
обміну інформацією та спів-
праці з іншими відомствами 
держав-членів ЄС і агентством 
FRONTEX, що має зменшити 
кількість нелегальних мігрантів, 
котрі непомітно потрапляють до 
країн ЄС. Передбачається також 
посилення внутрішньої безпеки 

шляхом запобігання транскор-
донній злочинності (торгівлі 
людьми, контрабанді наркотиків 
тощо).

EUROSUR стане одним із 
ключових інструментів, яким 
користується ЄС з метою запо-
бігання нестандартних ситуацій 
на морі, яка, наприклад, трапи-
лася нещодавно поблизу острова 
Лампедуза (Італія). Очікується, 
що EUROSUR сприятиме по-
ліпшенню експлуатаційних і 
технічних можливостей Агент-
ства та держав-членів для вияв-
лення малих суден. Крім того, 

регламент передбачає своєчас-
ний обмін інформацією між 
органами, що відповідають за 
охорону кордону та управління 
пошуково-рятувальними опера-
ціями, а також налагодженням 
співробітництва з країнами тре-
тього світу, з якими межує ЄС.

Відповідно до регламенту, 
держави-члени повинні ство-
рити національні координацій-
ні центри для вдосконалення 

співпраці та обміну інформа-
цією між ними і з Агентством з 
метою прикордонної безпеки.
Регламент також застосовувати-
меться щодо охорони зовнішніх 
кордонів на сухопутній та мор-
ській ділянках держав-членів, а 
також регулюватиме моніторинг 
повітряних кордонів.

Починаючи з 2 грудня 
нинішнього року регламент 
EUROSUR застосовуватиметь-
ся державами-членами, роз-
ташованими на південному та 
східному зовнішніх кордонах 
Євросоюзу. (Це – Болгарія, 
Хорватія, Кіпр, Естонія, Фін-
ляндія, Франція, Греція, Угор-
щина, Італія, Латвія, Литва, 
Мальта, Польща, Португалія, 
Румунія, Словацька Республіка, 
Словенія та Іспанія). Що ж сто-
сується інших країн-членів, то 
в них цей документ вступить у 
силу від 1 грудня 2014 року.       n

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

Як відомо, Консультативна Рада є ке-
рівним органом EUBAM, котрий скли-
кається двічі на рік. У її засіданні також 

взяли участь Голова Представництва ЄС в 
Республіці Молдова Піркка Тапіола, Над-
звичайний і Повноважний Посол України 
в Республіці Молдова Сергій Пирожков, 
заступник міністра – керівник апарату 
МЗС України Андрій Олефіров, делегація 
Республіки Молдова на чолі із заступни-

ком міністра закордонних справ Юліаном 
Грозою, а також представники ПРООН, 
ОБСЄ і МОМ. 

Під час засідання Місія представила звіт 
про свою діяльність за останні 6 місяців. Го-
лова EUBAM пан Удо Буркхолдер поділився 
з членами Консультативної ради підсумками 
11-ої Спільної операції з охорони кордону 
«Овідій» та спільної митної операції «Pontus 
Euxinus», а також розповів про нинішню 
ситуацію в процесі демаркації українсько-
молдовського кордону. Голова Місії ЄС та-
кож отримав від учасників засідання схва-
лення плану подальшої роботи EUBAM.

Глава Представництва Євросоюзу в 
Україні Ян Томбінські під час 21-го засідан-
ня Консультативної ради EUBAM наголосив 
на зростанні ролі цієї місії в євроінтеграцій-
них процесах в Україні та Молдові, а також 
привітав міжнародну організацію з міграції з 
тим, що з 1 грудня вона стане новим вико-
навчим партнером Місії.

«Ми робимо багато, але ще більше маємо 
зробити», – відзначив на засіданні пан Бурк-
холдер. – Якщо визначити одну сферу, де ми 
суттєво допомогли в роботі нашим партне-
рам, я думаю, що це і є сфера співпраці. У 
цьому ми змогли посприяти покращенню 
спільної роботи та обміну інформацією між 
відомствами, працюючими на кордоні Мол-
дови і України, а також між ними та право-
охоронними відомствами Європейського 
Союзу. Це ключ до вирішення проблем бо-
ротьби з транскордонною злочинністю, без-
пеки на кордоні, вільного пересування гро-
мадян і товарів та підвищення ефективності 
процедур прикордонного контролю».          n

Рада Міністрів внутрішніх справ ЄС прийняла 
Регламент про заснування Європейської системи 
прикордонного контролю (EUROSUR). Вона 
спрямована на зміцнення управління зовнішніми 
кордонами Шенгенського простору. 

Перспективні підсумки
Днями в Одесі відбулося 21–е засідання Консультативної ради Місії 
ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні. Головував на цьому 
заході Посол Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські. 

n Рейтинг 
корупційних 
злочинів

Заступник начальника 
слідчого управління нагляду 
за додержанням законів у 
воєнній сфері Генеральної 
прокуратури України Григорій 
Рябенко назвав найбільш 
поширені злочини у військових 
формуваннях держави з числа 
корупційних (звітний період – 
2009–2013 роки). Серед таких, 
зокрема, незаконне заволодіння 
державним і військовим 
майном шляхом зловживання 
військовою службовою 
особою, владою або службовим 
становищем (37 випадків). У 
13 випадках люди в погонах 
отримували неправомірну вигоду 
(хабарництво). Зловживали 
владою або службовим 
становищем військовослужбовці 
в 12 випадках. «Загалом за 
9 місяців нинішнього року 
слідчими прокуратур з нагляду за 
додержанням законів у воєнній 
сфері направлено до суду 79 
обвинувачувальних актів щодо 88 
осіб про корупційні кримінальні 
правопорушення, вчинені 
у військових формуваннях 
держави», – повідомив Григорій 
Рябенко.

Валентина ЛАЗАРЧУК

n Стали 
відомі арени 
ЄвроБаскет–2015

Федерація баскетболу України 
назвала чотири арени, які, окрім 
двох майданчиків у Донецьку та 
Харкові, прийматимуть поєдинки 
чемпіонату Європи з баскетболу 
2015 року. У відповідності 
з угодою, підписаною між 
інвестиційно-девелоперською 
компанією UBI і Федерацією 
Баскетболу України матчі 
ЄвроБаскет–2015 приймуть 
арени у: Києві (Голосіївський пр-
кт, 6), Одесі (вул. Чорноморського 
Козацтва, 72), Дніпропетровську 
(вул. Набережна Перемоги, 3-10) 
і Львові (вул. Кульпарківська, 
226Г). Зокрема, Арена Київ 
прийме фінал чемпіонату. Згідно 
з документом, UBI зобов’язується 
ввести усі об’єкти в експлуатацію 
до ІІ кварталу 2015 року. Також 
угода надає Федерації баскетболу 
України та ФІБА-Європа право 
здійснювати постійний контроль 
за ходом будівництва цих 
об’єктів.

Юрій ЗАНОЗ

n Переводимо 
годинники

За повідомленням 
прес-служби Міністерства 
економічного розвитку й торгівлі 
в Україні в неділю – 27 жовтня 
о четвертій годині за київським 
часом Україна переходить 
на літній час. Це робиться 
переведенням стрілки годинника 
на одну годину назад. Держави, 
в яких місцевим законодавством 
прийнято зміну зимового й 
літнього часу, навесні переводять 
годинники на годину вперед, а 
восени – на годину назад. Україна 
також належить до таких країн.

Олена ТАЩИЛІНА
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УКРАЇНИ

ГАРЯЧІ БУДНІ

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

90 РОКІВ ЧЗПО

РЕКОРД

ЛИСТ–ПОДЯКА

Олег БОЙКО 

На нараді, яку проводив ди-
ректор Департаменту персона-
лу АДПСУ генерал-полковник 
Михайло Коваль, був присут-
ній також останній командувач 
ЧЗПО Володимир Стус, голо-
ва комітету організації ветеранів 

ДПСУ Анатолій Макаров, голова 
Об’єднаної профспілкової орга-
нізації ДПСУ Антоніна Птиця, 
голови районних ветеранських 
організацій Києва, інші активіс-
ти з числа ветеранів. Крім цього, 
участь у заході взяли представни-
ки структурних підрозділів відом-
ства, які відповідають за роботу з 
персоналом, кадрову роботу, фі-
нансове та матеріально-технічне 

забезпечення, міжнародну вза-
ємодію та взаємодію із ЗМІ тощо. 

Як заявив у вступному сло-
ві генерал-полковник Михайло 
Коваль, Департаментом персо-
налу вже опрацьовано план під-
готовки до святкування 90-річчя 
з дня створення ЧЗПО. Основні 
заходи з відзначення цієї дати від-
будуться 25-26 лютого 2014 року 
у Києві. Вони включатимуть на-
городження ветеранів, святковий 
концерт, відвідування Музею іс-
торії Великої Вітчизняної війни та 
літургії у Києво-Печерській лаврі, 
покладання квітів біля відкритого 
нинішнього року пам’ятника на 
Алеї прикордонників у столично-
му парку «Перемога» та інші. 

Очікується, що на юві-
лей ЧЗПО в столицю України 
з’їдуться найповажніші ветерани-
прикордонники з усієї України, 
а також делегації з Росії, Білорусі 
та Молдови. Генерал-полковник 
Михайло Коваль зазначив, що 
підготовку до відзначення цієї 
знаменної дати варто проводи-
ти на усіх рівнях – державному, 
відомчому, місцевому та з гро-

мадськими організаціями. І часу 
насправді залишилося небагато, 
адже, приміром, подання на зао-
хочення Верховною Радою Укра-
їни слід подавати не пізніше, ніж 
за 2 місяці. 

Анатолій Макаров у своєму 
виступі наголосив на необхідності 
якнайширшого залучення небай-
дужих до прикордонної служби 
і військово-патріотичного вихо-
вання українців та громадських 
організацій. Отож усі бажаючі 
мають можливість долучитися до 
підготовки свята. 

Водночас, як зазначив, звер-
таючись до присутніх Володимир 
Стус, свято має бути не лише для 
ветеранів, але й для нинішнього 
покоління прикордонників. У 
зв’язку з цим було запропонова-
но проводити якнайширше ін-
формаційну роботу, виховувати 
молодь на прикладах самовідда-
ного служіння Батьківщині при-
кордонників минулих поколінь, а 
святкові заходи з нагоди 90-річчя 
з дня створення ЧЗПО проводити 
не лише в Києві, а й в інших міс-
тах прикордонної слави.              n

Достойно вшанувати 
славний ювілей

В Адміністрації Держприкордонслужби зібрався 
столичний ветеранський актив прикордонників. 
Сивочолі та заслужені вони прийшли на нараду, 
під час якої обговорювалося, як відзначати 
90–річчя Червонопрапорного Західного 
прикордонного округу (ЧЗПО), котрий став 
основою Прикордонних військ України, а згодом – 
Державної прикордонної служби.

Âельмишановний Миколо Ми-
хайловичу Ëитвин!

Мені і моїм знайомим часто до-
водиться їздити до Росії й назад, 
і скрізь на прикордонних постах 
зустрічають по-різному. Ïроте 
13 серпня 2013-го року ми були 
приємно здивовані: увечері, пере-
тинаючи кордон у пункті пропус-
ку «Ãоптівка», нас зустрів при-
кордонний наряд України ввічливо, 
уважно і, як сказали мої родичі, 
котрі їхали до Росії, працював опе-
ративно. Ïроцедура проходження 
прикордонного контролю, вклю-
чаючи перевірку та оôормлення 
документів, пройшла злагоджено, 
чітко й проôесійно.

Бажано, щоб так працюва-
ли всі ÊÏÏ прикордонної служби 
України. Äумаю, Âи зі мною пого-
дитеся, що хороше варто поміча-
ти й заохочувати.

Ïрошу Âас відзначити проôе-
сіоналізм, принциповість, чіткість 
і чесне ставлення до своїх службо-
вих обов'язків майора Решетілова 
Àндрія, старшого лейтенанта Íе-
прилюка Þрія та прикордонний 
наряд Âашими правами, адже вони 
на це заслуговують!

Ç повагою ветеран МÂÑ 
Бережний À.².

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ 

Загалом усі загони-іменинники ділили радість 
святкування зі своїми ветеранами, представниками 
взаємодіючих структур, громадських організацій, 
родинами охоронців рубежу. Родзинкою дня части-
ни у іменинників Східного регіонального управлін-
ня було свято урожаю. Варто сказати, що таке поєд-
нання доволі раціональне і видовищне. По-перше 
– це можливість продемонструвати, що «зелені 
кашкети» харчуються добре, а ситий прикордон-
ник – захищений кордон,  по-друге, є чим гостей 
пригостити, і по-третє – це видовищно і цікаво. 
Саме так, бо цінувалася не лише якість продукції та 
приготування, а й сервірування столів, оформлен-
ня блюд. Тому лебеді з фруктів, торти у формі при-
кордонного підрозділу, квіти на короваях та багато 
іншого потішили не лише шлунок, а й око. 

А от Луцький загін основний акцент зробив 
на історичній складовій. Протягом року тут сер-
йозно оновився музей прикордонної слави і де-
монстрація його експозицій стала кульмінацією 
святкування, гармонійно доповнивши традиційні 
вітання, нагородження, презентацію обладнання 
та техніки, спортивні змагання тощо. 

Як розповіла завідувач музею Марія Столярук, 
одного тільки «металу» (зброї, боєприпасів) у її 
«господарстві» нині не менше 200 кг. Також у музеї 
з’явився детальний макет ділянки відповідальності 
загону, де позначено більше двох тисяч (!) населених 
пунктів. Цікавими для відвідувачів стали манекени, 
одягнені у прикордонну форму від часів царської 
Росії. Є у музеї також чимало речей прикордонни-
ків радянської епохи, робочий фрагмент сигналіза-
ційної «системи», різні прилаштування порушни-
ків кордону та багато іншого. Усе це вдалося зібрати 
завдяки підтримці керівництва загону, ветеранів та 
співпраці зі столичним історико-патріотичним клу-
бом «Пошук», резюмувала Марія Столярчук.           n

Днями одразу чотири загони – 
Луцький, Луганський, Харківський 
та Сумський відзначали 21 рік 
з дня заснування cвоїх частин. 
І хоча, на відміну від минулого 
року, дата не ювілейна, проте не 
можна сказати, що організаторам 
бракувало креативності у підготовці 
та проведенні урочистостей. 

n Правильна 
наводка 

Міжнародний канал 
незаконної міграції перекрили 
недавно в Туреччині за наводкою 
Південного регіонального 
управління ДПСУ. В результаті 
спільної операції були затримані 
троє українців та один громадянин 
Туреччини, причетні до 
переправлення 76 нелегальних 
мігрантів (64 з М’янми, 6 з 
Афганістану та 6 з Сирії). Зокрема, 
українські прикордонники 
поділилися інформацією про 
підозріле судно з представниками 
Місії EUBAM. Далі за допомогою 
Правоохоронного центру 
Південно-Східної Європи 
(SELEC) турецькі правоохоронці 
й затримали організаторів 
каналу незаконної міграції. Як 
відмічають у Місії EUBAM, 
яка виступила координатором 
затримання зловмисників, ця 
операція – хороший приклад 
важливості застосування аналізу 
ризиків, оперативності обміну 
інформацією та співпраці 
міжнародних правоохоронних 
органів. Вона не лише дозволила 
викрити злочинців, а й врятувати 
життя мігрантам, які обрали 
небезпечний морський шлях у ЄС. 

Василь ДРОЗДОВ

n Прощавай, 
ненаглядний…

Автомобіль «Лексус» – 
машина і зовні приваблива, 
і коштує недешево. Саме на 
такому чотириколісному красені 
випуску 2013 року прибув у 
пункт пропуску «Виступовичі» 
наш співвітчизник – спокійний, 
упевнений у собі одесит. Та 
пройшло не так багато часу, 
як поведінка його змінилася 
на протилежну – група 
прикордонно-митного 
контролю, оглянувши водійські 
документи громадянина, 
виявила, що техпаспорт 
«Лексуса» майстерно 
підроблений, тобто фальшивий. 
Тож правоохоронцям довелося 
з’ясовувати подальші 
обставини щодо іномарки. А 
скінчилося усе тим, що її водій, 
житель Південної Пальміри, 
розпрощався з «Лексусом». 
Попередня оцінка вартості 
вилученого «коня» склала 
1 мільйон 100 тисяч гривень.

Олена ТАЩИЛІНА

n Непрохані гості
У пошуках легкої наживи 

двоє чолов’яг спробували 
непомітно пробратися до 
складських приміщень 
Білгород-Дністровського 
прикордонного загону. А 
примусило їх до цього бажання 
поцупити у військовому 
містечку метал. Проте «візит» 
шукачів металобрухту не 
залишився непоміченим – на 
порушників відразу спрацювали 
сигналізаційні пристрої. Мало 
того, вони ще й потрапили до 
об’єктивів камер спостереження.
Тож прикордонний наряд 
своєчасно «зустрів» непрошених 
гостей і передав злодіїв 
співробітникам МВС.

Лþäмила ТКАЧЕНКО

Повна «таблетка» нелегалів

Свято чотирьох

У ході спільних 
заходів 
чернігівські 
прикордонники 
та співробітники 
СБУ затримали 
найбільшу 
за останні 4 
роки партію 
незаконних 
мігрантів – 24–ох 
громадян 
Афганістану.

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Серед правопорушників було 18 чоловіків, 2 жінки 
та 4 дитини. Неподалік від місця затримання знайшли 
автомобіль «УАЗ» (в народі добре знаний як «таблет-
ка»), яким швидше за все й доставили «мандрівників». 
Після з’ясування всіх обставин правопорушення та 
встановлення особистих даних на кожного із затрима-
них розпочався процес реадмісії. 

Представники прикордонної служби Росії, вивчив-
ши неспростовні докази перебування затриманих на ро-
сійській території, прийняли всіх громадян Афганістану.

Нагадаємо, що попередню більшу партію незакон-
них мігрантів (31 особу) затримали ще в березні 2009 
року на ВПС «Паладь – Комарівці» Чопського загону. 
Проте тоді правопорушники виявилися вихідцями з 
Пакистану, Шрі-Ланки, Бангладешу та Індії.                n
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Олег БОЙКО

У минулому номері «Прикордонни-
ка України» йшлося про нараду в Ад-
міністрації Держприкордонслужби, на 
якій аналізувалася надзвичайна подія у 
пункті пропуску «Бачівськ», що сталася 
4 жовтня. За її підсумками було підписа-
но наказ «Про удосконалення готовності 
до реагування на надзвичайні та нестан-
дартні ситуації на державному кордоні». 
Цей документ визначив напрямок, яким 
має рухатися відомство для того, щоб 
уникнути нестандартних чи надзвичай-
них ситуацій, а якщо це неможливо – мі-
німізувати їх наслідки. Про актуальність 
і необхідність такого документа можна 
сказати цитатою, яка йде перед наказо-
вою частиною: «З огляду на нові викли-
ки та загрози на державному кордоні та з 
метою вжиття упереджувальних заходів, 
спрямованих на підтримання готовності 
персоналу до дій в екстремальних умо-
вах…».

Сам наказ затверджує низку додатків, 
один з яких можна назвати дороговказом 
на цьому шляху. Це план заходів з удоско-
налення готовності до реагування на над-
звичайні та нестандартні ситуації на дер-
жавному кордоні. Він складається з п’яти 
розділів, де визначено основні напрями та 
терміни їх реалізації. 

Перший розділ плану стосується захо-
дів із забезпечення постійної готовності до 
реагування на надзвичайні та нестандартні 
ситуації. Тут визначено оновлені вимоги до 
чергових сил. Зокрема, зазначено необхід-
ність переопрацювання алгоритмів дій при 
виникненні нестандартних ситуацій і роз-
робки рекомендації щодо порядку застосу-
вання чергових сил, порядку їх озброєння 
та екіпірування. Варто сказати, що озбро-
єння чергових сил буде більш серйозним, 
тому в іншому розділі плану передбачено 
обладнання пунктів пропуску місцями для 
тимчасового зберігання зброї та спеціаль-
них засобів чергових сил. Також у 45 основ-
них пунктах пропуску, визначених окре-
мим додатком до наказу, буде збільшено 
склад чергових сил, куди має призначатися 
не менше 5 осіб. 

І н ш и м и 
п у н к т а м и 
плану перед-
бачено низку 
перевірок і тре-
нувань, в тому 
числі для оцінки 
стану охорони вій-
ськових містечок, 
складів, місць збері-
гання зброї тощо.

Окремо щодо пунктів пропуску 
вивчається необхідність їх додаткового ма-
теріального, інженерного та технічного за-
безпечення. Відповідні розрахунки, з ураху-
ванням специфіки пунктів пропуску, мають 
бути зроблені до 25 грудня нинішнього року 
і до цього ж числа місця несення служби на-
рядами «Перевірка документів» і «Вартовий 
шлагбаума» мають бути обладнані тривож-
ними кнопками та ревунами.

Окремим блоком цього розділу йде 
оперативне забезпечення заходів реагуван-
ня та удосконалення взаємодії. Тут зазна-
чено необхідність розробки алгоритму дій 
оперативних співробітників на період ло-
калізації терористичних загроз або інших 
нестандартних ситуацій. Цей блок передба-
чає заходи з перевірки та уточнення питань 
взаємодії з підрозділами МВС, СБУ, ЗСУ, 
прокуратури, колегами суміжних держав, 
лікувальними закладами у випадку надзви-
чайних ситуацій, перевірки актуальності 
баз даних щодо осіб, можливо причетних 
до терористичної діяльності. Окремо в пла-
ні йдеться й про необхідність застосування 
недавно введеного профілю ризиків щодо 
виявлення під час прямування через кор-
дон осіб, причетних до підготовки та здій-
снення терактів.

Другий розділ плану присвячений пи-
танням удосконалення підготовки персо-
налу для реагування на надзвичайні та не-
стандартні ситуації. Ним передбачено, що 
вже до кінця цього року мають бути внесені 
зміни в тематику базової підготовки при-
кордонників. Це стосується таких питань, 
як аналіз поведінки особи, яка перетинає 
кордон; порядок дій після виявлення вибу-
хового пристрою; психологічна готовність 
до дій в екстремальних ситуаціях; надання 
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магаються перетнути кордон у закритих 
просторах та з використанням конструк-
тивних особливостей транспортних засобів 
тощо. Також буде підготовлено методич-
ний посібник з особистої безпеки та засто-
сування сили. А вже до лютого наступного 
року планується проведення курсу мульти-
плікації з особистої безпеки та застосуван-
ня сили з опрацюванням питань порядку 
дій у разі виявлення у правопорушника 
зброї або вибухового пристрою.

На перспективу також передбачено ви-
вчення передових європейських і світових 
практик дій правоохоронців у надзвичай-
них ситуаціях та проведення на їх основі 
відповідних тренінгів, семінарів тощо.

Органам охорони кордону визначено 
внести до тематики тренувань змін при-
кордонних нарядів такі теми, як дії наря-
дів у пункті пропуску в разі виявлення ви-
бухових пристроїв, вибухових речовин, чи 
дії нарядів під час огляду правопорушника 
та його спроби  привести в дію вибуховий 
пристрій. 

Вже до кінця листопада в регіональних 
управліннях на базі одного з загонів мають 
провести спільні управлінські тренінги 
на місцевості, під час яких відпрацювати 
питання роботи органу управління та по-
садових осіб загону під час виникнення 
кризової ситуації, а також застосування 
мобільних сил і резервів органу охорони 
для стабілізації обстановки.

  Також передбачені тренування,   які 
мають пройти у кожному ВПС,   навчаль-
них закладах,   різні практичні тренінги 
персоналу підрозділів охорони кордону 
і мобільних підрозділів,   під час яких бу-
дуть моделюватися випадки виявлен-
ня вибухівки,   осіб,   які переховуються  в 
транспортних засобах,   вантажах,   ван-
тажних вагонах,   морських контейнерах 
тощо. Ситуативні сценарії тренінгів ма-
ють містити різні ситуації,   що можуть 
виникнути на кордоні,   а також фактори 
несподіванки.

А вже у І кварталі наступного року за-
плановано цільову перевірку спроможності 
органів та підрозділів ДПСУ до виконання 
завдань у разі ускладнення обстановки, 
спричиненої скоєнням (загрозою скоєння) 
терористичних актів.

Не оминули увагою і морської ком-
поненти. У загонах Морської охорони 
сплановано щомісячні навчання з дій екі-
пажів кораблів (катерів) при спробі про-
никнення на борт особи з вибуховим при-
строєм та тренування відділів спеціальних 
дій на воді під час виникнення ситуації, 
пов’язаної із загрозою життю та здоров’ю 

військовослужбовців під час огляду 
підозрілого судна. Сплановані також інші 
навчання та тренінги, які мають проводи-
тися з різною періодичністю. 

У третьому розділі плану визначено 
заходи з матеріально-технічного забезпе-
чення готовності до реагування на зміни 
обстановки. У ньому передбачено перегля-
нути табелі належності відділів прикордон-
ної служби та організувати забезпечення 
за оновленими табелями. Також заплано-
вано технічне доукомплектування штат-
них мобільних лікувально-діагностичних 
комплексів клінічних госпіталів ДПСУ 
автомобілями «Шевроле-Нива», вивчен-
ня пропозицій із дозабезпечення пунктів 
пропуску, про що вже йшлося тощо. Також 
варто відзначити опрацювання можливості 
залучення міжнародної технічної допомо-
ги, за рахунок чого удосконалити технічне 
оснащення  прикордонних підрозділів для 
реагування на надзвичайні та нестандартні 
ситуації.

Окремий розділ виділено питанням ме-
дичного забезпечення. У ньому передбаче-
но підготовку пропозицій щодо введення 
фельдшерських пунктів у відділеннях ло-
гістики ВПС, а також секторів медичного 
забезпечення у штатах регіональних управ-
лінь. Відповідно, визначено необхідність 
забезпечення фельдшерських пунктів не-
обхідними засобами. Водночас передбаче-
но виготовлення для кожного ВПС інфор-
маційних стендів з питань основ рятування 
життя при травмах, кровотечах, ураженнях, 
пораненнях і гострих захворюваннях. Крім 
цих стендів передбачено підготовку занять 
з медичної підготовки для навчання вій-
ськовослужбовців прийомів надання пер-
шої медичної допомоги. 

Серед іншого є у цьому розділі вимоги 
щодо доукомплектування у відомчих госпі-
талях посад лікарів: хірургів, анестезіологів 
і кардіологів, а також організації взаємодії з 
закладами охорони здоров’я МОЗ України 
з питань надання невідкладної допомоги. 

Останній – 5-й розділ плану стосується 
взаємодії із ЗМІ, адже надзвичайні (кризові) 
ситуації на кордоні викликають неабиякий 
інтерес у громадськості, який акумулюється 
у пильну увагу журналістів. У зв’язку з цим 
управлінці на місцях повинні знати основи 
спілкування з представниками ЗМІ. Пла-
ном передбачено, що такі знання почнуть 
давати слухачам у НАДПСУ. Уже до початку 
листопада заплановано розробити алгоритм 
дій регіональних управлінь і органів охоро-
ни кордону щодо взаємодії із ЗМІ під час ви-
никнення нестандартної (кризової) ситуації 
та проведення тренінгів для прес-офіцерів з 
практичного застосування цього алгоритму. 
Окремий інтерес ЗМІ викликають фото- 
відеоматеріали з місця події, тому план пе-
редбачає забезпечення офіцерів, які відпо-
відають за цей напрям роботи, відповідною 
технікою та її обов’язкове застосування.
Окремим пунктом йде створення пересув-
ного прес-центру, спроможного в короткий 
термін прибути на місце надзвичайної події 
та компетентно організовувати співпрацю з 
мас-медіа.                                                                n

Шлях знаємо 
і терміни відомі
Є правила та вимоги, виконання яких має бути витренуване до 
автоматизму, а беззаперечне їх дотримання гарантує збереження 
життя та здоров’я людей. До таких, скажімо, належать Правила 
дорожнього руху, правила безпеки при виконанні небезпечних 
робіт. Такими мають стати і оновлені вимоги до реагування на 
надзвичайні та нестандартні ситуації на 
державному кордоні. 
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НА ВІСТРІ ПИЛЬНОСТІ

Василь КЛИМЕНКО

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК 
УСОК МИКОЛА 

В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Строкову службу у військах «зелених 
кашкетів» Микола Усок розпочинав в 
українській столиці, де у 90-их роках дис-
локувався тодішній полк прикордонних 
зв’язківців. Перед призовом юнак закін-
чив Глухівський технікум гідромеліорації 
та електрифікації сільського господарства. 
У військовій частині, що цілком зрозумі-
ло, удосконалювати на практиці свою ци-
вільну фаховість Миколі не довелося.

– У нас він служив водієм, – розпо-
відає, згадуючи про ті часи тодішній на-
чальник штабу полку, нині полковник у 
відставці Анатолій Панасенко. – До цієї 
категорії спеціалістів, – продовжує він, 
– ми ставилися дуже скрупульозно і ви-
могливо, враховуючи специфіку вико-
нання ними своїх службових водійських 
обов’язків під час їхнього перебування на 
автомобілі в столичному мегаполісі. Уска 
я пам’ятаю, ми з ним земляки. А у нас, на 
Сумщині, охоронці кордонів здавна ко-
ристувалися особливою шаною. Микола 
Усок був у полку серед кращих водіїв. 

Повернувшись до рідного Глухова, 
після звільнення у запас, вчорашній при-
кордонник так і не зміг знайти, образно 
кажучи, свого місця у цивільному житті. 
Зрозумів: його покликання – бути серед 
людей у військовій формі, а зелений каш-
кет, що зберігався в шафі як пам’ять про 
службу, ніби підштовхував роздуми гос-
подаря: «Кордон чекає, Миколо, на тебе». 
На початку лютого 1995 року Усок знову 
став у прикордонний стрій – контролером 
3 категорії ВПК «Глухів-авто 1».

З цього часу вимір його подальшого 
життя чітко визначився службою з охоро-
ни державного кордону. Нову професію 
контролера за допомогою старших до-
свідчених товаришів Микола освоював 

старанно і наполегливо, бо характер мав 
чоловіка, який не звик «пасти задніх». Тож 
і не забарилися службові успіхи Миколи, 
професійний рівень та непоказна відда-
ність якого довіреній справі не могли не 
помітити його командири. Вони всіляко 
підтримували підлеглого у його службово-
му кар’єрному рості та довіряючи остан-
ньому все відповідальніші ділянки роботи, 
щиро вітали його черговим присвоєнням 
військових звань.

У службовій характеристиці нині ін-
спектора прикордонної служби 1 катего-
рії старшого прапорщика Уска Миколи 
В’ячеславовича чітко зазначено, що про-
тягом останнього часу ним особисто на 
службі виявлено більше 30 осіб поруш-
ників прикордонного законодавства. Є 
в характеристиці і таке узагальнене, але 
дуже вагоме визначення: «Дії старшого 
прапорщика Уска М.В. на службі завжди 
спрямовані на дотримання високої дис-
ципліни і порядку та забезпечення недо-
торканності державного кордону». Своїм 
мужнім і самовідданим вчинком, очолю-
ючи на службі зміну прикордонних наря-
дів у пункті пропуску «Бачівськ» на почат-
ку 1-ої години ночі 4 жовтня ц.р. старший 
прапорщик Микола Усок, ризикуючи 
власним життям, разом з побратимами-
прикордонниками не допустив порушен-
ня українського державного рубежу та, 
отримавши тяжкі поранення, відвернув 
загрозу загибелі усіх тих, хто перебував 
поряд. 

СТАРШИНА 
БОЖОК РУСЛАН 

ІВАНОВИЧ

Нинішнього року в День професійного 
свята, яке «зелені кашкети» відзначають 
28 травня, старшина Руслан Божок отри-
мав високу державну нагороду – медаль 
«Захиснику Вітчизни». Його щиро вітали  
командири, приязно, як імениннику, тисну-
ли руку товариші по службі. Нагородження 
Божка персоналом Сумського загону було 
сприйнято схвально, як закономірність.

Безперечним підтвердженням його за-
слуг може бути і характеристика на при-

кордонника в офіційному поданні до Ко-
місії державних нагород при Президентові 
України. У ній, зокрема, визначається, що 
«завдяки високій особистій професій-
ній підготовці, сумлінному ставленню до  
виконання службових обов’язків старши-
на Руслан Божок досяг високих показни-
ків в оперативно-службовій діяльності». 

Що це за показники? Вони визнача-
ють конкретний внесок правоохоронця у 
справу надійної охорони державного кор-
дону. Про їх службову вагомість можуть 
засвідчити лише декілька наведених при-
кладів за останні місяці. 

15 квітня у салоні автомобіля, що мав 
перетинати український кордон, старшина 
Божок виявив майже 35 тисяч незадекларо-
ваних євро та майже 200 тисяч прихованих 
власником авто російських рублів. 5 травня  
в автомобілі «Хюндай Сантафе» він «зна-
ходить» травматичний пістолет «Оса» та 
48 набоїв до нього. І вже 17 липня в «улов» 
пильного старшини потрапляє прихований 
пасажиром авто пістолет з двома десятками 
9 мм набоїв до нього. Тільки за неповних 
півтора року контролерської діяльності на 
кордоні Божок виявив майже 400 пігулок 
із вмістом психотропної речовини та інші 
препарати сильної наркотичної дії.

Службовим успіхам інспектора прикор-
донної служби 3 категорії – інструктора-
кінолога Руслана Божка добре сприяє 
робота в тандемі з його надійним чотири-
лапим помічником – службовим собакою 
спанієлем Річем. Спостерігаючи за ними 
в прикордонних нарядах, складається вра-
ження:  вони настільки відпрацювали вза-
ємно свої дії, що розуміють один одного з 
першого погляду. Про їх дружбу, особливу 
турботу і любов Руслана до свого «поміч-
ника» знають на «Бачівську» всі інспектори 
прикордонної служби. Чотирилапий Річ 
нагороджений відомчою заохочувальною 
відзнакою – медаллю «За відмінну службу» 
ІІ ступеня. За вірну дружбу зі своїм госпо-
дарем Річ віддячує йому бездоганною ста-
ранністю у прикордонних нарядах.

– Ви б побачили, як Річ радіє по-
своєму, аж пританцьовує, коли чоловік, 
одягаючи вдома свій однострій, збираєть-
ся на службу, – розповідала під час нашої 
зустрічі дружина старшини Божка, сим-
патична білявка, – інспектор прикордон-
ної служби 3 категорії Надія Божок. – Річ 
для нас як член сім’ї, без котрого ні ми, 
ні наші діти, не уявляємо себе. А чотири-
лапий друг наш найкраще почуває себе, 
здається, не вдома, а на своїй службі, на 
кордоні, разом із Русланом.

Нині Річ нудьгує вдома. Зручно вмос-
тившись на Русланових капцях, він, як ні-
коли, чекає господаря, прислухаючись, чи 
не пролунають за дверима квартири зна-
йомі притишені кроки господаря.

Розповідаючи про старшину Руслана 
Божка та його товариша, старшого пра-
порщика Миколу Уска, хочеться наголо-
сити ще й на такому: кожний із них, буду-
чи батьком двох дітей, є шанованим серед 

своїх колег як правоохоронці, котрі у своїх 
сім’ях сповідують високу людську мораль. 
Народившись у прикордонному місті Глу-
хові, вони, ставши дорослими, знайшли 
своє життєве покликання на службі з охо-
рони державного рубежу. 

…Для зустрічі зі старшиною Божком 
прикордонні лікарі виділили небагато 
часу. Побачитися зі старшим прапорщи-
ком Миколою Уском не вдалося – він пе-
ребував на консультації у професора одно-
го з лікувальних закладів міста Києва. 

На запитання: «Як здоров’я героїв-
прикордонників?» – начальник Цен-
трального клінічного госпіталю Держ-
прикордонслужби полковник медичної 
служби Леонід Процик відповідає коротко 
й лаконічно, що керівництвом відомства, 
зокрема, Головою ДПСУ генералом армії 
України Миколою Литвином робиться 
усе можливе для того, щоб за допомогою 
столичних і прикордонних медиків якнай-
краще мінімізувати наслідки поранень, 
отриманих старшим прапорщиком і стар-
шиною під час спроби затримання поруш-
ника кордону на ВПС «Бачівськ». 

Руслана Божка застаємо в окремій 
палаті. Разом з ним – його дружина-
прикордонниця Надія. Вона з перших 
хвилин зустрічі розповідає про свою без-
межну вдячність керівництву прикордон-
ного відомства, його лікарям і всім іншим, 
хто з неослабною увагою турбується за ви-
дужання її чоловіка – батька їхніх дітей.

–  А наш Руслан, як бачите, помітно іде 
на поправку, – не без задоволення відзна-
чає тут же присутній хірург – начальник 
клініки хірургії підполковник медичної 
служби Юрій Левшов. – І настрій у нього, 
як бачите, оптимістичний, додає лікар.

На моє «провокаційне» запитання: 
«Часом не жалкує старшина, що став 
прикордонником?», Руслан, як давно об-
думане і виважене рішення, відповідає 
спокійно й упевнено: «Стану на ноги за 
допомогою лікарів і буду проситися разом 
із Річем знову служити на кордоні».

У його слова віриться, бо відчуваєш, що 
йдуть вони з самого серця правоохоронця.

– До зустрічі на кордоні, – прощається 
він, ледь торкаючись хворою рукою моєї.

P.S. Із багатьох компонентів склада-
ється безпека кордону. І перший із них – ви-
сока пильність на службі його охоронців. Тої 
пам’ятної ночі на початку жовтня прикор-
донний наряд у складі старшого прапорщика 
Миколи Уска, старшини Руслана Божка та 
старшого прапорщика Олександра Іскама, 
котрий в небезпечний час не розгубився і 
одним із перших прийшов на допомогу сво-
їм товаришам, виявилися на самому вістрі 
прикордонної пильності та своєю жертов-
ною мужністю закрили державний рубіж 
від вкрай небезпечного злочинця.

Ось такі вони – наші прикордонники, 
імена яких тепер на слуху не лише у пра-
воохоронців у зелених кашкетах, а й усієї 
української громадськості.                             n

Мужність – 
риса прикордонна
Невпинно спливає час, усе більше віддаляючи нас від того 
дня, коли в ранковому телеефірі, як вибух, прозвучали слова 
короткого повідомлення про те, що сталося на Сумщині, – у 
прикордонному пункті пропуску «Бачівськ». Подія була нечуваною 
за всю історію українських правоохоронців у зелених кашкетах. 
Двоє прикордонників – старший прапорщик Микола Усок і 
старшина Руслан Божок – як у бою, отримавши тяжкі поранення 
від вибухового пристрою новоявленого «смертника» – порушника 
кордону, закрили собою державний рубіж. Їхні імена стали на 
слуху у переважної більшості наших співвітчизників. Про них – 
героїв кордону – наша розповідь.

Старшина Руслан Божок у професійному 
тандемі з вірним помічником Річем
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БІЛЬШЕ МОВ – БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ 

Ілона   КОЦУР 

З цією метою дві групи 
у складі 10 курсантів II, IV  
курсів факультету іноземних 
мов та гуманітарних дисци-
плін, які вивчають польську 
мову, проходили мовне ста-
жування в Польщі. Перша 
група стажувалась у Відділі 
Прикордонної варти «Меди-
ка» (у міжнародному авто-
мобільному пункті пропуску 
«Шегині-Медика»), друга – у 
Відділі Прикордонної варти 
«Гребенне»  (у міжнародно-
му автомобільному пункті 
пропуску «Рава-Руська- Гре-
бенне»). Основною метою 
мовної практики було за-
кріплення та вживання 
професійно-орієнтованої 
лексики, особливо що сто-
сується здійснення прикор-
донного контролю.          

Курсанти ознайомилися 
з організацією та завдання-

ми, інфраструктурою пунк-
тів пропуску та відділів, з 
ділянкою «зеленого» кор-
дону, районом фортів «Salis 
Soglio» та  «Борек», а також 
з системою навчання іно-
земних мов та добору май-
бутніх офіцерських кадрів у 
Прикордонній варті Респу-
бліки Польща.

Під час стажування кур-
санти брали участь у  про-
веденні паспортного кон-
тролю, ознайомлювалися 
з досвідом роботи пере-
кладача під час проведення  
дізнання правопорушників, 
із системою професійно-
орієнтованих заходів, які 
здійснюються у Прикордон-
ній варті Республіки Поль-
ща.

Курсанти не лише стажу-
валися, а й цікаво проводили 
дозвілля. Досить  яскравими 
були короткі подорожі в іс-
торичні укріплення-форти, 
які передають усю атмосфе-
ру періоду Другої світової  
війни. 

Можна впевнено сказа-
ти, що враження від цієї по-
їздки у кожного збережуться 
ще надовго, а здобутий до-
свід допоможе у майбутній 
діяльності.                                         n

Анастасія НАЗАРУК

Протягом трьох днів 
курсанти ознайомилися з 
діяльністю школи, відвіда-
ли історичну частину міста 
Кошице, були присутніми 
на інтегрованому занятті 
з теми: «Дії поліцейського 
при контролі прикордон-
них знаків і прикордонної 
смуги, дії поліцейського 

при огляді місцевості та 
виявлення порушників 
кордону», яке проводилося 
на внутрішньому кордоні 
між Словаччиною та Угор-
щиною, та взяли участь у 
презентації курсу «Тактика 
виконання службових дій 
проти небезпечного зло-
чинця». 

Також українські прикор-
донники відвідали відділен-
ня прикордонного контролю 
Поліцейського корпусу «Ко-

шице–Аеропорт», де поба-
чили, як працюють піротех-
ніки в аеропорту та процес 
здійснення прикордонного 
контролю. 

Після цього зі стажерами 
було проведено заняття з кі-
нології на виявлення вибу-
хових речовин. У Відділенні 
іноземної поліції Кошице 
українці взяли участь у прак-
тичному занятті «Особис-
та безпека та застосування 
сили при затриманні поруш-
ників громадського поряд-
ку», потім відвідали авіацій-
ний музей, де ознайомилися 
з історією авіаційної техніки 
різних країн і  автомобілями-
раритетами.

За час стажування кур-
санти побували  у пунк-
ті тимчасового тримання 
іноземців у місті Сечовце 
та відвідали кримінально-
експертне управління по-
ліцейського корпусу Сло-
вацької Республіки, де 
під керівництом підпол-
ковника інженера Петра 
Марцінова ознайомилися 
з діяльністю цього центру. 
Після цього курсантів чека-
ла далека дорога до  їхньої 
альма-матер  – НАДПСУ.

Стажування було по-
вчальним і корисним для 
курсантів, адже вони мали 
можливість удосконалити 
свої знання із словацької 
мови, ознайомитися з при-
кордонною термінологією 
й діяльністю Прикордонної 
Поліції та Поліції у справах 
іноземців Словаччини.       n

Група з 9 курсантів другого та третього 
курсів Національної Академії  ім. Богдана 
Хмельницького пройшла стажування у 
Словаччині в Середній спеціальній школі  
поліцейського корпусу м. Кошице. 

Лінгвістичне
вдосконалення 
у Польщі
Головним завданням навчання іноземної мови 
у НАДПСУ є не просто навчити курсантів 
користуватися нею як засобом спілкування, 
а й активно використовувати мову у своїй 
професійній  діяльності. 

ПІДСУМКОВА ПЕРЕВІРКА

Вже традиційно восени персонал Адміністрації 
Держприкордонслужби України підтверджував свою 
здатність виконувати службові обов’язки за посадою. 
Військовослужбовці мали змогу продемонструвати 
себе у виконанні фізичних нормативів, стрільбі та 
комплексному тестуванні.

Переймаємо 
словацький досвід

Висновок: профпридатні

«Оприкордонення»
пройшло на славу 
Протягом трьох тижнів у Національній академії  
ім. Б. Хмельницького проходили курси підвищення 
кваліфікації 54 лейтенанти–випускники, які нинішнього року 
закінчили виші інших силових міністерств і відомств та 
поповнили лави ДПСУ.

ПОПОВНЕННЯ ЛАВ ДПСУ

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Дмитра СЛИВНОГО

Нинішнього року на базі Окре-
мої комендатури охорони й забезпе-
чення 88 відсотків особового скла-
ду АДПСУ пройшли перевірку на 
профпридатність. Свою теоретичну 
підготовку вони демонстрували під 
час комплексного тестування на ІТС 
«Гарт-8». Традиційно офіцери від-
повідали не лише на запитання, що 
належить знати відповідно до займа-
ної посади, але й стосовно законо-
давчих актів, що регламентують як 
діяльність держави, так і відомства 
зокрема. Потрібно зауважити, що ця 
частина комплексної перевірки по-
стійно оновлюється, оскільки зако-
нодавча база постійно змінюється. 

За підсумками здачі комплек-
сного тестування управління під-
готовки персоналу в кращу сторону 
відзначає полковника Ігоря Крижа-

нівського, майора Євгена Пицика та 
капітана 2 рангу Олега Хмару.

Наступне навчальне місце 
– спортмайданчик. Тут усі – від 
прапорщика і до полковника – 
максимально якісно виконували 
нормативи із підтягування (жінки 
– комплексно-силову вправу), бігу 
на дистанціях 100 та 1000 м. Отож, 
краще за всіх фізично підготовлени-
ми виявилися полковники Володи-
мир Якимчук, Анатолій Солодкий і 
Дмит ро Власко.

 А от на вогневому стрільбищі 
найвлучніше стріляли полковник 
Геннадій Капустюк, підполковники  
Дмитро Котляров і Сергій Кальчук.

Варто зазначити, що всі без виклю-
чення структурні підрозділи АДПСУ пі-
дійшли до здачі комплексно-практичних 
заліків надзвичайно відповідально.  
Особливо це стосується Департаменту 
оперативної діяльності, управлінь кадрів, 
інформації й прикордонного контролю 
та реєстрації, Науково-дослідного інсти-
туту, а також Головного ЦУСу.                   n

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

Метою навчання було отримання 
базової підготовки та ознайомлення 
їх із усією специфікою прикордонної 
служби. Молоді офіцери пройшли 
курс навчання з наступних предметів: 
основи охорони державного кордону, 
організація здійснення прикордон-
ного контролю, правова підготовка, 
інженерно-технічне забезпечення та 
психологія прикордонної служби. 

– Офіцери показали високу куль-
туру навчання, старанність, відпові-
дальність і самовідданість своїй справі. 
Вони прийшли в академію  з певною 
базою знань, а ми вже ознайомили їх 
із специфікою прикордонної служби. 
У результаті пройдених курсів слухачі 
отримали відмінні й добрі оцінки та 
повністю готові до подальшої служби 
у ДПСУ, – запевняє викладач кафедри 
прикордонного контролю, людина з 
великим стажем роботи у пунктах про-
пуску, підполковник  Сергій Гапонов.

Згодом здобуті теоретичні знання 
було відпрацьовано на практиці під 
час польового виходу до навчально-
тренувального полігону. Тут про-
йшли показові заняття із: комплексу 
прийомів і способів виявлення слідів 
і ознак правопорушень, порядку не-
сення служби прикордонними наря-
дами.

Молоді офіцери окрім нових знань 
отримали ще й нових друзів. Коман-
дир електромеханічної бойової части-
ни КРМО «Поділля», Одеського ЗМО 
лейтенант Олександр Краснов з радіс-
тю поділився своїми враженнями:

– Я дуже радий, що отримав мож-
ливість ознайомитися зі специфікою 
несення прикордонної служби та від-
працювати отримані знання на прак-
тиці. Багато нового й корисного виніс 
для себе. Так як нас було 54 молодих 
офіцерів і майже усі з різних регіонів, 
ми отримали нових друзів у кожному 
куточку України. Тому ці курси вияви-
лися не лише надзвичайно корисними 
для нашого професійного зростання, 
але й приємними.                                         n
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НАРОДНІ ЗАБАВИ

Ярослава МЕЛЬНИК 

Молодість і досвід, швид-
кість і вправність, сила й ха-
рактер зійшлися в давніх ко-
зацьких  ігрищах. Бажання 
підтримати авторитет прикор-
донників, гідно представити 
відділ прикордонної служби 
виникло у багатьох, але честь 
випала тільки обраним: лейте-
нанту Володимиру Самардаку, 
старшому прапорщику Василю 
Патрону, прапорщику Івану 
Салогубу, старшині  Олексан-
дру Резніку, старшині Василю 
Сідельніку, сержанту Володи-
миру Греню, сержанту Івану 
Данкевичу, старшому прапор-
щику Володимиру Возняку, 
старшині Артему Долгошу, 

сержанту Михайлу Чобітку, 
старшому сержанту Віталію 
Цацуліну.

Організатори підійшли до 
змагань змістовно та з розма-
хом. Так, учасники повинні 
були перетягувати автомобіль 
«УАЗ» (на швидкість!), змага-
тися в армреслінгу, штовхати 
гирю вагою 24 кг, стріляти з 
пневматичної гвинтівки, ме-
тати довбні та перетягувати 
канат. По завершенні вище-
згаданих естафет відбулося 
нагородження команд. До 
речі, трійка лідерів вигляда-
ла наступним чином: 3 місце 
закріпилося за громадським 

формуванням м. Рава-Руська, 
срібним призером змагань 
стала команда громадського 
формування с. Потелич, а ось 
переможцем назвали команду-
господаря «Козацьких забав».

Своєю безпосередністю та 
щирістю також вражали робо-
ти юних дарувань у конкурсі 
дитячого малюнка «Кордон 
очима дітей». Журі присудили 
перше місце 14-річній Соло-
мії Корицькій.

Завершальним етапом 
проведення «Козацьких за-
бав» став молебень біля ка-
плички та традиційне часту-
вання кулішем.                         n

Ольга ПАСІЧНИК 

Начальник Кінологічного навчально-
го центру полковник Валерій Мошора, 
виступаю чи з вітальним словом, познайомив 
гостей із життям, діяльністю та перспективами 
розвитку Центру в Великих Мостах.

Під час проведення урочистостей отаман 
українського реєстрового козацтва вручив ке-
рівнику Кінологічного навчального центру 
символ козацької влади – булаву, а міжкон-
фесійній каплиці імені Архистратига Михаїла, 
що знаходиться на території військового міс-
течка, отаман подарував ікону покровительки 
українського воїнства та зокрема козацького 
війська – Пречистої Богородиці.

По завершенні урочистої частини свята, 
гучним залпом козацької гармати на стадіо-
ні навчального центру розпочалися справжні 
козацькі змагання та розваги як для дітей, так 
і для дорослих. «Козаки» перетягували канат, 
змагалися хто більше разів зможе підняти гирю,  
а хто – влучніший стрілок. Окрім того, бажаю-
чі могли зіграти у футбол або теніс. Зов сім не 
дивно, що особливо змагання сподобалися ді-
тям. Вони надзвичайно активно та жваво брали 
участь у всіх естафетах, які пропонували органі-
затори заходу. На завершення, за результатами 
змагань, призерам вручили заслужені медалі, а 
всім учасникам дісталися смачні гостинці. 

Свято пройшло весело, залишивши у його 
учасників гарний настрій та надію на те, що 
такі зустрічі в майбутньому стануть доброю 
традицією.                                                                  n

Перемагає 
рава-руський курінь

Як козаки 
у кінологів гостювали
Відродження славних традицій українського козацтва сьогодні є 
невід’ємною частиною відродження нашої державності. Так, недавно 
в гості до прикордонників Кінологічного навчального центру прибули 
козаки на чолі з отаманом Українського реєстрового козацтва 
Сокальського району підполковником Василем Нідзвіцьким.

На стадіоні відділу прикордонної служби «Рава–Руська» пройшли 
«Козацькі забави». Їх учасниками стали команди–курені власне відділу, 
художньої школи мистецтв м. Рава–Руська,  а також громадських 
формувань прилеглих населених пунктів (ще п’ять команд). 

Знову 
чемпіони
Нещодавно в Празі пройшов 
відкритий чемпіонат Європи 
з рукопашного бою, на 
якому військовослужбовці 
Чернівецького 
прикордонного загону 
вибороли звання чемпіонів 
і в складі збірної команди 
України вибороли перше 
загальнокомандне місце.

ЗНАЙ НАШИХ!

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Отож, декілька слів про ще одних 
прикордонних чемпіонів. 23-річні 
солдати Тарас Мандрик (вагова ка-
тегорія до 95 кг) та Іван Бойчук (ва-
гова категорія до 65 кг) вже два роки 
проходять службу в Чернівецькому 
прикордонному загоні. Вони неодно-
разово займали призові місця на чем-
піонатах України та змаганнях з руко-
пашного бою серед силових структур.

Окрім того, в жовтні минулого 
року на чемпіонаті світу, що прохо-
див у Будапешті, обидва спортсмени-
прикордонники завоювали звання 
чемпіонів. Тому можна сказати, що 
цьогорічна перемога в Європі всього-

на-всього підтвердила їхній чемпіон-
ський статус у рукопашному бою.

 Начальник фізичної підготовки і 
спорту Чернівецького прикордонно-
го загону майор Олександр Татарін як 
ніхто знає наших чемпіонів. «Хлопці 
не випадково отримують ці титули. 
Адже вони володіють усім необхід-
ним – фізичними даними, технікою, 
витримкою та старанністю. Окрім 
того, завжди викладаються на 100%. 
Тому їхні перемоги – цілком очевид-
ний результат копіткої праці».

Олександр Васильович не прихо-
вує, що солдати Іван Бойчук і Тарас 
Мандрик спробують свої сили ще й 
на чемпіонаті світу з рукопашного 
бою наступного року.                            n

АРХЕОЛОГІЧНА ЗНАХІДКА 

Ярослава МЕЛЬНИК 

Аналогів знахідці немає в Україні і 
навіть у Центрально-Східній Європі. 
Довкола хати знайшли рештки гос-
подарських ям та відкритих вогнищ, 
а також багато фрагментів горщиків, 
мисок чи кухликів. Археологічні до-
слідження тут тривають і сьогодні, 
вони продовжуються допоки не на-
ступлять сильні морози та снігопади. 
При цьому науковці стверджують, що 
їхня діяльність на зашкодить будів-
ництву дороги до кордону.

– Такі споруди називають «стов-
повими», або «довгими будинками», 
– розповідає керівник експедиції, 
молодший науковий співробітник 
Науково-дослідного центру «Рятівна 
археологічна служба» Інституту ар-
хеології НАН України Наталія Вой-
цещук. – На території нашої країни 
раніше знаходили лише три схожі 
будівлі, але менших розмірів, – про-
довжує пані Наталія,  –  вони харак-
терні для більш ранніх археологічних 
періодів: неоліту, енеоліту (V-IV тис. 
років до н. е.).  Відповідно, довгі бу-
дівлі використовували як громадські 
чи сакральні.

– Це перша надземна стовпова 
споруда передскіфського часу, всере-
дині якої ми знайшли кераміку. Ма-
теріал виявився характерним як для 
висоцької (1100—600 рр. до н. е.), так і 
для лужицької (1300 до 350 роки до н. 
е.) культури. Маємо надію, що буде-
мо отримувати цікаві знахідки, – за-
значив науковий співробітник відділу 
археології Інституту українознавства 
Національної академії наук України 
Дмитро Павлів. За його словами, за-
раз археологи роблять фотофіксацію, 
розчищають ділянку, а потім будуть 
вибирати об’єкти. Все, що буде знай-
дено, стане експонатами музею. 

Усі археологи висловили вдяч-
ність за допомогу та розуміння важ-
ливості їхньої справи керівництву та 
персоналу Львівського прикордонно-
го загону і ВПС «Грушів».                  n

Доскіфська хата 
край дороги
Наукова сенсація була знайдена під час 
будівництва дороги до пункту пропуску «Грушів–
Будомеж», який найближчим часом має бути 
відкритий. Поблизу села Грушів Яворівського 
району Львівщини археологи науково–дослідного 
центру «Рятівна археологічна служба» натрапили 
на споруду кінця ІХ –VII ст. до н. е., яка була 48 
метрів завдовжки та 7 метрів в ширину.
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ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

10:35 «ЗДРАСТУЙТЕ ВАМ!» 

СТБ
У бізнесмена Олега — щаслива 
родина: кохана дружина Ганна і 
дочка Ксюша. Але одного разу 
Ганна знаходить у кишені його 
піджака записку від коханки! 
Вона приголомшена, адже все в 
їхньому житті було так добре!

12:55 «ПЕРЕВІЗНИК-2» 

1+1
Френк Мартін, він же Перевізник, 
відходить від справ і влаштовуєть-
ся водієм у багату сім'ю. Він под-
ружився з сином цього сімейства. 
Але хлопчика викрадають, і Мар-
тін використовує всі свої навички, 
щоб повернути хлопчину.

16:50 «ПОЛЮВАННЯ НА ПІРАНЬЮ» 

НТН
Агент спецпідрозділу «Піраньї» 
Кирило Мазур із колегою Оль-
гою вирушають на північ із за-
вданням ліквідувати склад зброї. 
Вони опиняються у світі, де за-
кони диктує «господар тайги» 
Прохор.

23:40 «ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ» 

1+1
У прими театру несподівано 
з'являється небезпечна конку-
рентка, здатна відібрати у голов-
ної героїні всі партії. Суперницт-
во посилюється з наближенням 
до відповідального виступу, який 
має вирішити все.

12:00 «КОХАННЯ АВРОРИ» 

СТБ
У житті Аврори Вишневської все 
шкереберть: наречений кинув її 
просто в рагсі, а вона чекає дити-
ну. Попереду  — складне майбут-
нє самотньої матері, однак Авро-
ра не сумує, адже у неї є друзі й 
улюблена робота в салоні краси.

23:10 «ШИРОКО КРОКУЮЧИ» 

ICTV
Буфорд Пассер, шериф, зали-
шався на своєму посту три тер-
міни поспіль. Під час своєї 
служби він боровся зі злочинні-
стю. Однак після вбивства коха-
ної дружини шериф відчув себе 
абсолютно безпорадним...

00:00 «АГЕНТ ГАМІЛЬТОН. В ІНТЕРЕСАХ НАЦІЇ» 

1+1
Карл Гамільтон знаходиться із 
секретною місією на кордоні між 
Узбекистаном і Афганістаном. 
Він пробрався в організацію 
російської мафії, яка вкрала 
складні GPS-керовані артиле-
рійські снаряди...

00:30 «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА-2» 

ІНТЕР
Минуло півроку, як світ дізнався, 
що винахідник Тоні Старк володіє 
унікальною кібербронею Залізної 
людини. Громадськість вимагає 
передати технологію броні уряду 
США, але Тоні не хоче розголо-
шувати свої секрети.

05.00 Х/ф «Валентин i 
Валентина»

06.30 Х/ф «Полювання за 
тiнню»

08.20, 03.15 Агенти впливу
09.15 Правда життя. 

Професiя –
далекобiйник

09.45 Легенди шансону
10.35 Д/с «Пiвдень. 

Нерадянський Союз»
11.30 Т/с «Далекобiйники»
15.05 Т/с «Бiлi вовки»
16.50 Х/ф «Полювання на 

пiранью»
19.00, 21.40 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.00 Т/с «CSI: Маямi-10»

05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до 

успiху»
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 

Свiтанок: частина 2»
11.10 Т/с «Воронiни»
13.30 Kids Time
13.35 М/с «Губка Боб»
14.35 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша»
16.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Спiвай, якщо зможеш
00.30 Репортер
00.40 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.40 Т/с «Веронiка Марс»
03.05 Служба розшуку дiтей
03.10 Зона ночi
03.15 Українцi. Вiра
04.00 Зона ночi
04.05 Медицина Київської 

Русi
04.20 Слово i зiлля
04.35 Свiт Юрiя Дрогобича
04.50 Зона ночi. Культура
04.55 Обожнювана
05.15 Останнiй лоцман

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 12.00, 15.00, 
18.20, 01.20 Новини

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20, 08.20 Тема дня
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Полiттеатр
10.10 Без цензури
10.35 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
11.20 Нехай вам буде 

кольорово!
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий 

свiт
12.25 Книга.ua
13.10 Хто в домi хазяїн?
13.45 Не вiр худому кухарю
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.30, 03.00 Життя на 

рiвних
15.55, 03.05 Секрети успiху
16.35 Т/с «Вiчний поклик»
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова 

перспектива
18.50 Сiльрада
19.10, 21.45 Фестиваль 

пiснi в Коблево
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
22.55 «Трiйка», «Кено», 

«Секунда удачi»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Д/ф «Великi битви. 

Весняний наступ»
01.40 Про головне

05.20 Х/ф «Петрович»
Галина живе у 
селі й працює 
бригадиром на 
місцевому тарно-
му заводі. За кру-
ту вдачу і любов 
до чоловічих ре-
чей сільські нази-
вають її Петрови-
чем. Але, виявля-
ється, під личи-
ною грубуватого 
Петровича хова-
ється вродлива і 
ніжна жінка.

07.00 Новини
07.10 Ранок з IНТЕРом
07.30 Новини
07.35 Ранок з IНТЕРом
08.00 Новини
08.10 Ранок з IНТЕРом
08.30 Новини
08.35 Ранок з IНТЕРом
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Вiчна казка»
11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний суд
15.45 Чекай на мене
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.05 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Однолюби»
22.35 Т/с «Червонi гори»
00.30 Т/с «У саду чи в 

городi»
03.35 Подробицi
04.05 Слiдство вели...
04.45 Т/с «Дельта»

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 «Тисяча i одна 

нiч»
11.50 Росiйськi 

сiмейнi 
драми

12.55 Х/ф «Перевiзник-2»

14.45 Т/с «Попiл»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Попiл»
21.15 Т/с «Попiл»
22.15 Грошi
23.25 ТСН
23.40 Х/ф «Чорний 

лебiдь»

01.40 Росiйськi сiмейнi 
драми

02.30 ТСН. Особливе
02.55 ТСН
03.10 Х/ф «Чорний 

лебiдь»
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»
07.25 Дiловi факти
07.35 Факти тижня 

з О. Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини. 
Пiдсумки 
з К. Стогнiєм

10.10 Максимум в 
Українi

10.50 Анекдоти по-
українськи

11.05 Х/ф «Особливостi 
нацiонального 
полювання у зимовий 
перiод»

12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.25 Т/с «Майстер i 

Маргарита»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм
20.10 Т/с «Пастка»
22.05 Четверта вежа
23.00 Свобода слова
01.05 Х/ф «Шосе смертi»
02.30 Про-Ziкаве. ua
03.00 Свобода слова

05.35 Чужi помилки
06.20 Усе буде добре!
08.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.40 Моя правда
10.35 Х/ф «Здрастуйте 

вам!»
12.45 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти жiнок
15.00 Звана вечеря

Передача. Учас-
ники – люди різ-
них професій, 
достатку, віку, 
захоплень, жит-
тєвих прагнень і 
кулінарних при-
страстей. Вміти 
добре готувати 
їм абсолютно не 
обов’язково. Го-
ловне – створити 
незабутню ат-
мосферу свята, 
затишку і неви-
мушеного спілку-
вання.

16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.15 Куб-4
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Детектор брехнi-4
23.20 Один за всiх
00.45 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Х/ф «Старомодна 

комедiя»
03.10 Нiчний ефiр

05.10 Х/ф «Повiр, усе буде 
добре...»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 
03.30 Подiї

07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Квиток на двох»
13.15 Кохаю! Чекаю!
14.15, 17.20, 22.00 Т/с 

«Слiд»
16.00, 04.30 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова 

iсторiя»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Карпов-2»
23.30 Х/ф «Гiпнотизер»
02.05 Х/ф «Бугiмен»
05.15 Срiбний апельсин

07.30 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.00 Країна У
11.00, 00.25 Т/с «Та, що 

говорить з 
привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання з 

майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.05 Дурнів+1
23.45 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Теорiя зради-2
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.20 Futbol Mundial
08.00 Севастополь – 

Волинь. Чемпiонат 
України

10.15, 16.50 Великий 
футбол

12.00 Шахтар – Зоря. 
Чемпiонат України

14.00, 21.55 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

14.40 Барселона – Реал. 
Чемпiонат Iспанiї

18.30 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

19.20, 01.20 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

20.30, 02.15 Європейський 
weekend

22.50 Чорноморець – 
Говерла. Чемпiонат 
України

03.50 Динамо-2 – Десна. 
Чемпiонат України. 
FAVBET Лiга 1

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.20 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.35, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.45, 16.20 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.25 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

11.20 Нехай вам буде 
кольорово!

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 
свiт

12.30 Шеф-кухар країни
13.20 Х/ф «Як Вас тепер 

називати?»
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Рояль у кущах
17.05 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.10 Останні 

попередження
19.30 Формула захисту
19.40, 21.45 Концертна
             програма                     

В. Тихановича
21.40 Свiт спорту
22.55 «Трiйка», «Кено», 

«Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Д/ф «Великi битви. 

Франко-пруська 
вiйна»

05.30 Т/с «Червонi гори»
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 «Однолюби»
11.20 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство 

вели...
13.45 Судовi справи
14.45 Сiмейний суд
15.50 Давай 

одружимося в Українi
16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.05 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Однолюби»
22.35 Т/с «Червонi гори»
00.30 Х/ф «Залiзна 

людина-2»

02.35 Подробицi
03.05 Д/ф «Володимир 

Iвасюк. Iдеальне 
вбивство»

04.00 Слiдство вели...
04.40 Т/с «Дельта»

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 «Тисяча i одна 

нiч»
11.40 Росiйськi 

сiмейнi 
драми

12.45 Т/с «Пильна робота»
13.45 Т/с «Пильна робота»
14.45 Т/с «Попiл»
15.45 Т/с «Попiл»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Попiл»
21.15 Т/с «Попiл»
22.15 Міняю жінку – 8
23.45 ТСН
00.00 Х/ф «Агент 

Гамiльтон. 
В iнтересах нацiї»

02.00 Т/с «Пильна 
робота»

03.30 Х/ф «Агент 
Гамiльтон. В 
iнтересах нацiї»

05.15 ТСН
05.30 ТСН. Особливе

04.40 Факти
05.10 Свiтанок
06.10 Дiловi факти
06.15 Економiчний 

iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.25 Дiловi факти
07.35 Головна 

програма
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм
10.10 Анекдоти по-

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

українськи
13.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.40 Т/с «Пастка»
16.40 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини 
з К. Стогнiєм

20.10 Т/с «Пастка»
22.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.10 Х/ф «Широко 

крокуючи»

00.55 Навчiть нас жити
01.50 Х/ф «Паршива вiвця»
03.20 Про-Ziкаве. ua

05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Х/ф «Сестронька»

Альберт Бо-
ровський і Генна-
дій Соболєв за-
ради злиття сі-
мейних капіталів 
мріють одружити 
своїх дітей – Ми-
киту і Діану. Мо-
лоді не кохають 
одне одного, але 
у Микити не ви-
стачає сміливості 
зізнатися в цьому 
Діані та її бать-
кові.

12.00 Х/ф «Кохання 
Аврори»

13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Врятуйте нашу 

сiм'ю-2
23.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
01.15 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
02.50 Т/с «Доктор Хаус»
03.40 Нiчний ефiр

05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до 

успiху»
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.25 Kids Time
13.30 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша»
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Знайти крайнього
00.15 Репортер
00.25 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.25 Т/с «Веронiка Марс»
02.55 Зона ночi
03.00 Українцi. Вiра
03.50 Зона ночi
03.55 Пристрастi навколо 

символiки
04.15 Врятований коханням
04.25 Суперники
04.40 Зона ночi. Культура
04.45 Швидкоплинний сон

05.50 Х/ф «Якщо ворог не 
здається...»

07.10 Х/ф «Перегони по 
вертикалi»

08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.05, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
15.00, 17.00 Т/с 

«Павутиння»
16.45, 19.00, 21.40, 01.30, 

04.45 Свiдок
22.00 Т/с «Елементарно»
23.00 Т/с «CSI: Маямi-10»
00.00 Т/с «Забутi»
00.50 Т/с «Закон i порядок»
02.00 Речовий доказ
03.05 Агенти впливу
05.20 Правда життя

06.00, 05.20 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 

03.30 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов-2»
12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова 

iсторiя»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
23.45 Т/с «Ментовськi 

вiйни-6»
01.30 Х/ф «Гiпнотизер»

07.30 М/с «Даша-
дослiдниця»

07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.00 Країна У
11.00, 00.25 Т/с «Та, що 

говорить з 
привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання з 

майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Теорiя зради-2
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.40 Топ-матч
08.00 Шахтар – Зоря. 

Чемпiонат України
10.30 Барселона – Реал. 

Чемпiонат Iспанiї
12.30 Futbol Mundial
13.00, 16.00, 17.40, 20.00 

Футбол LIVE
13.55 LIVE. Миколаїв – 

Шахтар (Д). Кубок 
України

17.55 LIVE. Нива (Т) – 
Арсенал. Кубок 
України

20.30 Байєр – Реал (сезон 
2001/2002). Лiга 
Чемпiонiв

22.55 LIVE. Сельта – 
Барселона. Чемпiонат 
Iспанiї

01.20 Нива (Т) – Арсенал. 
Кубок України
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 31 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

13:50 «МАЙОР ВИХОР» 

ПЕРШИЙ
Друга світова війна наближаєть-
ся до кінця. Гітлерівське коман-
дування має намір знищити 
якомога більше культурних 
пам'яток у Східній Європі. У 1944 
році в Краків засилається група 
радянських розвідників...

23:25 «ШИРОКО КРОКУЮЧИ-3» 

ICTV
Фільм повертає нас до історії 
Ніка, який, залишивши посаду 
шерифа, їде в Даллас, де зби-
рається почати спокійне розмі-
рене життя. Але і цього разу 
йому не доведеться довго від-
почивати...

00:15 «ШКЕРЕБЕРТЬ» 

1+1
Джиммі Морган страждає  аго-
рафобією і практично не вихо-
дить з  квартири. Грошей у нього 
достатньо. Однак він має при-
страсть до азартних ігор, тому 
незабаром з`ясовує,  що не та-
кий багатий, як вважав раніше.

00:30 «МЕКСИКАНЕЦЬ» 

ІНТЕР
«Мексиканець» — так називаєть-
ся антикварний пістолет. Саме 
за ним і вирушає в Мексику 
дрібний гангстер Джеррі. У бідо-
лахи не тільки великі проблеми 
з мафією, але, що ще гірше, — з 
власною подружкою.

23:20 «ПРОПАЩІ ХЛОПЦІ. ПЛЕМ’Я» 

ICTV
Після заходу сонця оживає 
Плем'я — група вампірів, які 
наповнюють вулиці безперерв-
ною дією. Але коли з'являєть-
ся старійшина вампірів і його 
сестра, всі секрети виходять 
на зовні...

00:20 «МИ. ВІРИМО В КОХАННЯ» 

1+1
Роман короля Едуарда VIII і аме-
риканки Волліс Сімпсон розбур-
хав громадськість. На момент 
знайомства з принцом Едуардом 
Сімпсон була одружена, а ко-
роль, якщо хотів одружитися, мав 
би зректися престолу.

00:30 «У ПОШУКАХ ГАЛАКТИКИ» 

ІНТЕР
Чотири  роки  актори здійснюва-
ли подвиги в серіалі. Минуло 
двадцять років, і героям серіалу 
залишається лише згадувати 
часи колишньої слави. Але, як 
виявилося, ще не все скінче-
но...

01:55 «ГАЛАСЛИВИЙ ДЕНЬ» 

СТБ
За мотивами комедії Віктора 
Розова «У пошуках радості». На 
московській вулиці в нічим не 
примітному будинку дружно 
живе сім'я — мати і четверо ді-
тей. Відносний спокій порушує 
одруження старшого сина...

07.20, 08.20 Тема дня
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Пряме включення з 

Кабiнету Мiнiстрiв 
України

10.15 Т/с «Агент 
особливого 
призначення»

11.05 Д/ф «Трипiлля. 
Забута цивiлiзацiя 
Старої Європи»

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 
свiт

12.30 Формула захисту
12.40 Свiтло
13.00 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
13.30 Українського роду
13.50 Х/ф «Майор Вихор». 

1 с.
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.35 Крок до зiрок
16.25 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
17.10 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.10 Концертна програма 

В. Тихановича
20.50 Мегалот
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма 

О. Шака
22.50 «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Д/ф «Великi битви. 

Битва пiд Еджхiллом»

05.30 Т/с «Червонi 
гори»

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 «Однолюби»
11.20 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство 

вели...
13.45 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.50 Давай 

одружимося 
в Українi

16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.05 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Однолюби»
22.35 Т/с «Червонi гори»
00.30 Х/ф «Мексиканець»

02.35 Подробицi
03.05 Д/ф «Дракула та iншi»
03.55 Слiдство вели...
04.35 Т/с «Дельта»

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 «Тисяча i одна 

нiч»
11.40 Росiйськi 

сiмейнi 
драми

12.45 Т/с «Пильна робота»
13.45 Т/с «Пильна робота»
14.45 Т/с «Попiл»
15.45 Т/с «Попiл»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Попiл»
21.15 Т/с «Попiл»
22.15 Територiя 

обману
23.35 ТСН
23.50 Тачки-2
00.15 Х/ф «Шкереберть»

02.00 Т/с «Пильна 
робота»

03.30 Х/ф «Шкереберть»
05.00 Територiя обману

04.35 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.15 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.25 Економiчний iнтерес
06.35 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Четверта вежа
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм
10.10 Анекдоти по-

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

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Пастка»
16.35 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм
20.10 Т/с «Пастка»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Х/ф «Широко 

крокуючи-3. 

Правосуддя 

одинака»

01.30 Стоп-10
02.30 Х/ф «Список 

приречених»
03.55 Про-Ziкаве. ua

05.55 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Зiркове життя. 

Мисливицi за чужими 
чоловiками

10.55 Врятуйте нашу 
сiм'ю-2

13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-3
22.00 Вiкна-Новини
22.40 МайстерШеф-3
01.30 Т/с «Доктор Хаус»
02.15 Х/ф «Людина 

нiзвiдки»

Молодий вчений 
у сні і наяву мріє 
відшукати снігову 
людину. Раптом 
його мрії збува-
ються: знайде-
ний ним гуманоїд 
виявляється 
славним хлоп-
цем. Науковий 
світ – в екстазі, 
випадкові зу-

стрічні – в шоці.

03.35 Нiчний ефiр

05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до 

успiху»
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.25 Kids Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша»
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.10 Т/с «Веронiка Марс»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Чемпiон чемпiонiв
03.05 Дiалоги. В. Силь-

вестров
04.00 Зона ночi
04.05 Десята муза в Українi
04.35 Шануйте майстрiв 

замолоду
04.55 Зона ночi. Культура
05.00 Мовчазне божество
05.10 Я кличу тобi

06.00 Х/ф «Перегони по 
вертикалi»

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

розбитих лiхтарiв-9»
14.55, 17.00 Т/с 

«Павутиння»
16.45, 19.00, 21.40, 01.35, 

03.10 Свiдок
22.00 Т/с «Елементарно»
23.00 Т/с «CSI: Маямi-10»
00.00 Т/с «Забутi»
00.50 Т/с «Закон i порядок»
02.05 Речовий доказ
02.35 Агенти впливу
03.40 Правда життя
04.40 М/ф «Боцман i 

папуга»

06.10, 05.20 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 

03.30 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 

Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов-2»
12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова 

iсторiя»
19.20, 03.50 Говорить 

Україна
23.45 Т/с «Ментовськi 

вiйни-6»
01.30 Т/с «Форс-мажори»

07.30 М/с «Даша-дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.00 Країна У
11.00, 00.25 Т/с «Та, що 

говорить з 
привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання з 

майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Теорiя зради-2
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

06.55 Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

08.00 Сельта – Барселона. 
Чемпiонат Iспанiї

10.30 Миколаїв – Шахтар 
(Д). Кубок України

12.30 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

13.00, 16.00, 18.40, 21.50 
Футбол LIVE

13.55 LIVE. Шахтар (С) – 
Динамо. Кубок 
України

17.00 Європейський 
weekend

19.40 LIVE. Чорноморець – 
Днiпро. Кубок України

22.55 LIVE. Реал – Севiлья. 
Чемпiонат Iспанiї

01.20 Шахтар (С) – Динамо. 
Кубок України

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 12.00, 15.00, 
18.20 Новини

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.20 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.35, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.40, 16.20 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.30 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

11.20 Нехай вам буде 
кольорово!

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 
свiт

12.30 Х/ф «Майор Вихор» 
2, 3 с.

15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.25 Українська пiсня
17.05 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.10 Останні 

попередження
19.30, 01.40 Про головне
19.50 Надвечiр'я
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма 

О. Шака
22.55 «Трiйка», «Кено», 

«Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Д/ф «Великi битви. 

Новий Орлеан»

05.30 Т/с «Червонi 
гори»

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 «Однолюби»
11.20 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.45 Судовi справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.50 Давай 

одружимося 
в Українi

16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Стосується 

кожного
19.05 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Однолюби»
22.35 Т/с «Червонi гори»
00.30 Х/ф «У пошуках 

галактики»
02.15 Подробицi
02.45 Д/ф «Володимир 

Басов. Бiгун на довгi 
дистанцiї»

03.40 Слiдство вели...
04.40 Т/с «Дельта»

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 «Тисяча i одна 

нiч»
11.40 Росiйськi сiмейнi 

драми
12.45 Т/с «Пильна 

робота»
13.45 Т/с «Пильна 

робота»
14.45 Т/с «Попiл»
15.45 Т/с «Попiл»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 Телевiзiйна 

Служба 
Новин

20.15 Т/с «Попiл»
21.15 Т/с «Попiл»
22.15 Кохання без 

кордонiв
00.05 ТСН
00.20 Х/ф «Ми. Вiримо в 

кохання»

02.30 Т/с «Пильна робота»
04.00 Х/ф «Ми. Вiримо в 

кохання»

04.45 Факти
05.15 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний 

iнтерес
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi 

новини 
з К. Стогнiєм

10.10 Анекдоти по-
українськи

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

українськи
13.05 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Пастка»
16.35 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi 

новини 
з К. Стогнiєм

20.10 Т/с «Пастка»
22.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.20 Х/ф «Пропащi 

хлопцi. Плем'я»

01.25 Кримiнальний 
облом

02.20 Х/ф «Гаманець або 
життя»

03.40 Про-Ziкаве. ua

05.20 Чужi помилки
06.05 Чужi помилки
06.50 Усе буде добре!
08.45 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.10 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок

Передача. Ней-
мовірні факти 
про життя зірок 
вітчизняного та 
світового шоу-
бізнесу. Цікаві та 
актуальні новини, 
ексклюзивне ві-
део та інтерв’ю зі 
знаменитостями. 
Тепер глядачі 
можуть спробу-
вати зрозуміти 
мотиви вчинків 

своїх кумирів.

20.00 Зваженi та щасливi-3
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Зваженi та щасливi-3
01.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.55 Х/ф «Галасливий 

день»

03.30 Нiчний ефiр

05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до 

успiху»
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.25 Kids Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша»
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.15 Т/с «Веронiка Марс»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Десята муза в Українi
03.40 Зона ночi
03.45 Десята муза в Українi
04.40 Зона ночi. Культура
04.45 Невгамовний 

Пантелеймон
05.10 Вiр менi

05.10, 14.55, 17.00 Т/с 
«Павутиння»

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

розбитих лiхтарiв-9»
16.45, 19.00, 21.40, 01.40, 

03.45 Свiдок
22.00 Т/с «Елементарно»
23.00 Т/с «CSI: Маямi-10»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
02.10 Речовий доказ
02.40 Агенти впливу
04.15 Правда життя
04.45 М/ф «Боцман i 

папуга»

06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 

03.20 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

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

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов-2»
12.00, 04.20 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова 

iсторiя»
19.20, 03.40 Говорить 

Україна
22.00 ДНК. У пошуках жiнки
23.05 Пост-шоу. ДНК. У 

пошуках жiнки
00.15 Т/с «Ментовськi 

вiйни-6»
02.00 Т/с «Форс-мажори»
05.10 Срiбний апельсин

06.00, 08.55 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Даша-

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55, 21.00 Країна У
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання з 

майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.20 Т/с «Ходячi мерцi»
02.10 До свiтанку

06.45 Найсмiшнiшi 
футбольнi моменти

06.55 Один на один з 
Гамулою

08.00, 16.00, 03.05 Реал – 
Севiлья. Чемпiонат 
Iспанiї

10.30, 18.55 Шахтар (С) – 
Динамо. Кубок 
України

12.30, 21.00 Д/с «Back in the 
USSR: «Динамо» 
Київ»

13.35, 00.55 Чорноморець 
– Днiпро. Кубок 
України

18.00, 23.50 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

21.40 LIVE. Рома – К'єво. 
Чемпiонат Iталiї

04.55 Топ-матч
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21:30 «ТОР» 

НТН
Тор — сильний, але зарозумілий 
воїн, безрозсудні вчинки якого 
відроджують давню війну в Ас-
гарді. Як покарання Тора від-
правляють у заслання на Землю, 
позбавляють сил і змушують 
жити серед звичайних людей...

22:10 «ІЗ ПАРИЖА З ЛЮБОВ’Ю» 

1+1
Працівника американського по-
сольства приставляють до се-
кретного агента: разом вони 
повинні виконати у Парижі над-
секретну місію, про яку досте-
менно відомо лише те, що вона 
не пов'язана з наркотиками.

23:35 «ПРОПАЩІ ХЛОПЦІ. СПРАГА» 

ICTV
Поки пропащі хлопці та дівчата  
готуються до свята Кривавого 
Місяця, вампір-старійшина ви-
рішує створити з цього натовпу 
нероб армію безсмертних. Пе-
решкодити йому зможуть тільки  
брати Фрог.

00:05 «ЗАЛЯГТИ НА ДНО В БРЮГГЕ» 

1+1
Після того як наймані вбивці Рей і 
Кен запороли завдання, їхній шеф  
Гаррі наказує їм сховатися в 
Брюгге. Опинившись у містечку, 
Рей фліртує з місцевою красунею. 
Раптом йому доходить, що Гаррі 
наказав Кену вбити напарника.

19:40 «ГАРРІ ПОТЕР ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Гаррі Потер живе у дядька. Він 
змушений терпіти погане 
ставлення до себе й жити під 
сходами. Але одного разу 
хлопчик одержує запрошення 
вчитися в школі для юних ча-
рівників...

20:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

ICTV
Шерлок Холмс разом зі своїм 
вірним соратником Ватсоном 
вступають у сутичку, що вима-
гає неабиякої фізичної та розу-
мової підготовки, адже їхній 
ворог є загрозою для всього 
Лондона.

22:20 «ТАКСІ-2» 

1+1
Даніель їздить зі швидкістю 
300 км на годину і все встигає: 
взяти участь  у  перегонах, при-
йняти пологи, приїхати вчасно 
на вечерю. А ще він встиг по-
трапити в чергову гангстерську 
історію...

22:50 «ПЕТЛЯ ЧАСУ» 

НОВИЙ КАНАЛ
У недалекому майбутньому, де 
стали можливі подорожі в часі, 
небажаних людей відправляють 
у минуле в пакетах, тим самим 
стираючи їх з історії. І все йде 
нормально, поки головний герой 
не знайшов у пакеті себе...

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 12.00, 15.00, 
18.20, 01.20, 03.00, 
04.20 Новини

06.35 Хочу все знати
06.45 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.45, 08.20 Тема дня
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.35 Офiцiйна хронiка
09.40, 16.20 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.30 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

11.20 Нехай вам буде 
кольорово!

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 
свiт

12.25 Вiра. Надiя. Любов
13.15 Х/ф «Гарячий снiг»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.45 Слов'янський базар у 

Вiтебську – 2013. 
Щоденник

17.05 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.15 Криве дзеркало
21.40 Фольк-music
22.55 «Трiйка», «Кено», 

«Секунда удачi»
23.20 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Д/ф «Великi битви. 

Битва за Атлантику»
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.15 Секрети успiху

05.30 Т/с «Червонi 
гори»

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 «Однолюби»
11.20 Слiдство 

вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство 

вели...
13.45 Судовi 

справи
14.45 Сiмейний 

суд
15.50 Давай 

одружимося 
в Українi

16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Т/с «Дельта»
20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.40 Х/ф «Око за око»
02.25 Подробицi
02.55 Д/ф «Продавцi 

мрiї»
04.05 Т/с «Дельта»

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 «Тисяча i одна 

нiч»
11.40 Росiйськi сiмейнi 

драми
12.45 Т/с «Пильна 

робота»
13.45 Т/с «Пильна 

робота»
14.45 Т/с «Попiл»
15.45 Т/с «Попiл»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй 

квартал
22.10 Х/ф «Із Парижа з 

любов'ю»

00.05 Х/ф «Залягти 
на дно 
в Брюгге»

02.00 Т/с «Пильна робота»
03.30 Х/ф «Залягти 

на дно 

в Брюгге»

05.10 Росiйськi сiмейнi 
драми

04.25 Служба розшуку дiтей
04.35 Факти
05.05 Свiтанок
06.10 Дiловi факти
06.15 Економiчний iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм
10.10 Анекдоти по-

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

українськи
13.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
14.35 Т/с «Пастка»
16.35 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм
20.00 Машина часу. 

Телепорт-шоу
22.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.10 Максимум в Українi
23.35 Х/ф «Пропащi 

хлопцi. Спрага»

01.30 Х/ф «Пропащi хлопцi. 
Плем'я»

03.05 Х/ф «Гаманець або 
життя»

04.25 Про-Ziкаве. ua

04.20 Х/ф «Донечко моя»
05.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
07.00 Х/ф «Терористка 

Iванова»
14.55 Звана вечеря
15.55 Х/ф «Терористка 

Iванова»
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Танцюють усi!-6
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Танцюють усi!-6
00.10 Куб-4
01.45 Х/ф «Сiмь старих та 

одна дiвчина»

Випускниця ін-

ституту фізкуль-

тури мріє стати 

відомим трене-

ром, а поки що 

працює за розпо-

ділом із групою 

здоров’я. З різ-

ними людьми до-

водиться їй спіл-

куватися. А відо-

мо, що скільки 

людей, стільки й 

характерів.

03.30 Нiчний ефiр

05.20 Служба розшуку дiтей
05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до 

успiху»
06.15 Teen Time
06.20 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.25 Kids Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша»
16.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «До смертi гарна»
23.00 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
01.10 Т/с «Веронiка Марс»
02.35 Зона ночi
02.40 Тб про ТБ
03.15 Жар-птиця
03.30 Зона ночi
03.35 Богдан Хмельницький
04.35 Зона ночi. Культура
04.40 SOLO-MEA
05.05 Зона ночi. Культура
05.10 М/с «Роги i копита»

05.05 Т/с «Павутиння»
08.30 Ранковий «Свiдок»
09.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
13.10 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
15.00 Т/с «Павутиння»
16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Павутиння»
19.00 Свiдок
19.30 Х/ф «Грiм лютi»
21.30 Х/ф «Тор»

23.55 Х/ф «Джокер»
02.15 Х/ф «Небезпечнi 

герої»
03.45 Речовий доказ

06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 

02.50 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 

Т/с «Слiд»
10.00, 21.00 Т/с «Карпов-2»
12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок! Нова 

iсторiя»
19.20, 03.10 Говорить 

Україна
23.40, 04.35 Т/с 

«Ментовськi вiйни-6»
01.30 Т/с «Форс-мажори»

06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Даша-

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.55 Країна У
11.00 Т/с «Та, що говорить 

з привидами»
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання з 

майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Iкона стилю
20.30 Х/ф «Цiпонька»
22.40 Тузик & Барбос шоу
23.20 Т/с «Ходячi мерцi»
01.45 Твою маму!
02.10 До свiтанку

08.00, 03.05 Рома – К'єво. 
Чемпiонат Iталiї

10.30, 11.15, 16.00, 19.00 
Футбол LIVE

11.00 LIVE. Жеребкування 
1/4 фiналу. Кубок 
України

12.35 Миколаїв – Шахтар 
(Д). Кубок України

14.35, 19.30 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

16.55 LIVE. Сталь – Гелiос. 
Чемпiонат України. 
FAVBET Лiга 1

20.45, 00.00 Futbol Mundial
21.25 Чемпiонат Iспанiї. 

Передмова до туру
21.55 LIVE. Барселона – 

Еспаньол. Чемпiонат 
Iспанiї

00.55 Сталь – Гелiос. 
Чемпiонат України. 
FAVBET Лiга 1

06.00 Пiдсумки
06.20 Орбiта                       

М. Поплавського
07.10 Криве дзеркало
08.15 Олiмпiйський виклик
08.30 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.15 Армiя
09.30 Православний вiсник
09.55 Моменти життя
10.55 Дорослi iгри
12.00 Х/ф «Гарячий снiг»
13.55 Театральнi сезони
14.55 В гостях у Д.Гордона
16.50 Український акцент
17.25 Золотий гусак
17.50 Фестиваль гумору 

«Умора»
20.15 Кроки на Захiд
20.35, 01.45 Слово 

регiонам
20.45 Кабмiн: подiя тижня
20.55 Мегалот
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 «Суперлото», 

«Трійка», «Кено»
23.10 Концерт                    

М. Поплавського «Я 
люблю тебе, 
Україно!»

01.55 Хiт-парад 
«Нацiональна 
двадцятка»

03.05 Доки батьки сплять. 
Мультфiльм

03.15 Школа юного 
суперагента

03.30 Дитячий фестиваль 
«Молода Галичина»

04.15 Секрети успiху
04.55 ТелеАкадемiя

05.40 Шустер Live
09.40 Усе для мами
10.10 Д/ф «Брати Меладзе. 

Всупереч»
11.10 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Новi 
пригоди Шурика»
Ексцентрична 
комедія з викра-
деннями й пого-
нями про добро-
го і наївного Шу-
рика, збирача 
кавказьких ста-
ровинних обря-
дів і звичаїв, і 
про його перше 
кохання до дів-
чини, через яку 
він часто опиня-
ється у скрутних 
ситуаціях.

13.00 Х/ф «Осiннiй лист»
15.00 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала»

18.00 Т/с «Заради тебе»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Заради тебе»
22.25 Велика рiзниця по-

українськи  – 2013
23.25 Х/ф «Ваша зупинка, 

мадам»
01.20 Х/ф «Стерво»
02.55 Подробицi
03.45 Х/ф «Кавказька 

полонянка, або Новi 
пригоди Шурика»

06.10 ТСН
06.55 Х/ф «Я вродлива i 

струнка»
09.00 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ?»
10.00 М/ф «Енгрi бердс»
10.05 Шiсть кадрiв
10.55 Свiтське життя
12.05 Чотири весiлля
13.20 Операцiя «Краса»
14.55 Мiняю жiнку-8
16.30 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiшити комiка-4
19.30 ТСН
20.00 Вишка
22.20 Х/ф «Таксi-2»
00.10 Х/ф «Хребет 

диявола»
Страшна розпо-
відь про 12-річно-
го Карлоса, який 
після смерті бать-
ка потрапляє до 
школи Санта Лусії 
під піклування ди-
ректриси Кар-
мен. І хоча приту-
лок перевантаже-
ний великою кіль-
кістю дітей, ди-
ректор школи 
приймає юного 
Карлоса

02.10 Х/ф «Із Парижа з 
любов'ю»

03.35 Х/ф «Хребет 
диявола»

05.15 ТСН
05.50 Чотири весiлля

04.40 Факти
05.10 Свiтанок
06.25 Козирне життя
06.55 Х/ф «У пастцi часу»
09.05 Зiрка YouTube
10.10 Дача
10.55 Квартирне питання
11.55 За кермом
12.15 ПуТЬОва країна
12.35 Наша Russia
13.10 Т/с «Майстер i 

Маргарита»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки 
з К. Стогнiєм

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»

22.45 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Гра тiней»
У Відні та Страс-
бурзі проходить 
серія терактів, 
організованих 
анархістами або 
націоналістами, а 
по всій Європі 
відбуваються та-
ємничі вбивства. 
Шерлок Холмс 
вважає, що за 
всім цим стоїть 
професор 

Джеймс Моріарті.
01.20 Х/ф «Хай там що, аби 

встигнути»
02.50 Х/ф «Птаха»
04.45 Про-Ziкаве. ua

05.40 Х/ф «Дванадцять 
стiльцiв»

07.00 Караоке на Майданi
07.50 Їмо вдома
08.55 Усе буде смачно!
10.35 Зваженi та 

щасливi-3
15.05 Танцюють 

усi!-6
19.00 Х-Фактор-4
22.00 Моя правда
23.15 Х-Фактор-4
00.40 Детектор 

брехнi-4
01.30 Х/ф «Китайський 

сервiз»

Росія , 1913 рік. 

У Нижньому Нов-

городі святкуєть-

ся 300-річчя До-

му Романових. 

Туди з Царицина 

по Волзі пливе 

пароплав «Свя-

титель Мико-

лай». На ньому – 

лише світська 

публіка, яка п’є 

чай тільки з ки-

тайських серві-

зів...

03.05 Нiчний ефiр

06.15 Х/ф «Осмозис 
Джонс»

07.45 Знайди 
крайнього

08.55 «Мясорупка»
10.00 Вiйна свiтiв. 

Ревiзор проти 
Шефа

12.05 Шурочка
13.20 Рудi
14.15 Дорослi, 

як дiти
15.20 Уже котрий 

день
16.30 Про що говорять 

тварини
17.30 Т/с «Воронiни»
18.00 М/ф «Альоша 

Попович i Тугарин 
Змiй»

19.40 Х/ф «Гаррi 

Поттер 

та Фiлософський 

камiнь»

22.50 Х/ф «Петля 

часу»

01.25 Х/ф «I так, i нi»
03.25 Зона ночi
03.30 Семеренки
04.20 Зона ночi 

Культура
04.25 Легендарне 

парi
04.35 Неприборкана
04.50 М/с «Роги 

i копита»

04.10 Т/с «Павутиння»
07.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
11.30, 03.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Правда життя. 

Професiя – таксист
14.00 Легенди шансону
15.00 Х/ф «Грiм лютi»
16.45 Х/ф «Тор»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства – 5»
23.00 Таємницi 

кримiнального свiту
23.30 Х/ф «Той, що худне»
01.20 Х/ф «Джокер»
04.00 М/ф «Вовка в 

тридев'ятому 
царствi»

06.10 Т/с «Ментовськi 
вiйни-6»

07.00 Подiї
07.10 Х/ф «Полiцейський з 

половиною»
09.00, 10.00, 21.20 Т/с 

«Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Як двi краплi
15.00 Х/ф «Тiльки кохання»
17.00, 19.20 Т/с «Чужа 

жiнка»
19.00 Подiї
22.20 Т/с «Iнтерни»
23.20 Хто гiдний бiльшого?
00.20 Х/ф «Точка 

повернення»
02.40 Подiї
03.00 Т/с «Ментовськi 

вiйни-6»
05.10 Т/с «Подзвони в моμ 

дверi»

07.35 Малята-твiйнята
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»
11.05 М/ф «Вiдьмочка-хрещена: помста 

Джиммi»
12.05 Х/ф «Програма 

захисту принцес»
14.00 Х/ф «Крихiтка з 

Беверлi – Гiллз-3. 
Вiва ля фiєста»

15.55 Х/ф «Шахраї»
17.55 Х/ф «Цiпонька»
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
00.10 Х/ф «Божевiльний 

День подяки»
01.55 До свiтанку

08.00 Барселона – 
Еспаньол. Чемпiонат 
Iспанiї

10.25 Один на один з 
Гамулою

11.25 Чемпiонат Англiї. 
Передмова до туру

12.00, 12.55, 15.30, 18.00 
Футбол LIVE

13.25 LIVE. Говерла – 
Севастополь. 
Чемпiонат України

15.55 LIVE. Iллiчiвець – 
Таврiя. Чемпiонат 
України

18.55 LIVE. Парма – 
Ювентус. Чемпiонат 
Iталiї

20.55 LIVE. Райо – Реал. 
Чемпiонат Iспанiї

22.55 Фулгем – МЮ. 
Чемпiонат Англiї

01.25 Говерла – 
Севастополь. 
Чемпiонат України
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА РОКУ

СКАНВОРД

20:15 «МЕТРО» 

1+1
Будівництво нових будівель, що 
широко розгорнулося в центрі 
Москви, призводить до того, що 
в одному з тунелів метро між 
двома станціями виникає тріщи-
на. Ніхто собі і уявити не міг, що в 
туди хлине вода з Москви-ріки.

21:20 «ІНДІАНА ДЖОНС У ПОШУКАХ КОВЧЕГА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Археолог доктор Джонс отримує 
небезпечне завдання від уряду 
США. Він повинен вирушити на 
пошуки унікальної реліквії — 
Ковчега. Однак Індіана не підоз-
рює, що аналогічний наказ от-
римали таємні агенти Гітлера.

22:10 «ВПРИТУЛ» 

ICTV
Пітер готується стати батьком і 
знаходиться на межі нервового 
зриву.  І його нервам не  на ко-
ристь той факт, що йому дове-
деться витримати цілу подорож, 
щоб встигнути добратися додому 
до народження власної дитини...

23:50 «P. S. Я ТЕБЕ КОХАЮ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Усе життя Холлі будувалося на 
любові до чоловіка. Його не ста-
ло. Тепер щомісяця невідомо 
звідки Холлі одержує листи, в 
яких їй дають конкретні поради. 
Дотримуючись їх, молода жінка 
виходить з депресії.

07.30 Т/с «Далекобiйники»
11.30 «Легенди карного 

розшуку»
12.00 Агенти впливу
13.00 Жорстокий спорт
14.00 Телеклiнiка доктора 

Болена
15.05 Т/с «Таємницi 

слiдства – 5»
19.00 Т/с «Грач»
23.00 Д/с «Пiвдень. 

Нерадянський Союз»
00.00 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю – 8»
01.50 Х/ф «Небезпечнi 

герої»
03.30 Агенти впливу
04.30 Речовий доказ

07.00 Подiї
07.20 Т/с «Подзвони в мої 

дверi»
09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00, 14.00 Т/с «Троє в 

Комi»
14.50, 16.00, 18.00 Т/с 

«Iнтерни»
19.00, 03.00 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Кендiмен»
03.45 Т/с «Ментовськi 

вiйни-6»
05.10 Х/ф «Тiльки кохання»

05.05 Х/ф «Афоня»
06.35 Велика рiзниця по-

українськи – 2013
07.40 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала»

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел i решка. Назад у 
СРСР

11.00 Осiння кухня
12.00 Х/ф «Ваша зупинка, 

мадам»
Лера, яка приїха-
ла в місто з села, 
хоче відразу от-
римати всі міські 
блага. У першу 
чергу вона роз-
раховує на шлюб 
з молодим і пер-
спективним мо-
лодиком Рома-
ном. Але матри-
моніальні плани 
Лери руйнуються 

в одну мить...

14.00 Т/с «Мама буде 
проти»

18.10 Одна родина
20.00 Подробицi тижня
21.00 Т/с «Сiльська iсторiя»
00.55 Т/с «Заради тебе»
03.55 Подробицi тижня
04.40 Д/ф «Смерть за 

рецептом»

06.40 Кохання без кордонiв
08.30 Марiччин кiнозал
09.00 Лотерея «Лото 

«Забава»
10.00 Недiля з кварталом-2
11.00 Смакуємо
11.45 Шiсть кадрiв
12.55 Х/ф «Iронiя долi, або 

З легкою парою!»
17.05 Х/ф «Ясновидиця»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Х/ф «Метро»

23.00 Свiтське життя
00.05 Що? Де? Коли?
01.10 Х/ф «Позамежжя»

Головоріз Чор-

ний, бандит, раб, 

який втік, Отта 

Бенга, індійський 

мудрець, іта-

лійський револю-

ціонер Луіджі – 

герої казок голлі-

вудського каска-

дера Роя, якого в 

лос-анджелесь-

кому госпіталі 

слухає п’ятирі-

чна дівчинка 

Александрія...

03.25 Х/ф «Ясновидиця»
05.05 Недiля з кварталом-2

05.15 Факти
05.35 Свiтанок
06.45 Квартирне питання
07.35 Анекдоти по-

українськи
07.55 Дача
08.40 Х/ф «У пастцi часу»
11.00 Козирне життя
11.30 Машина часу. 

Телепорт-шоу
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
16.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Гра тiней»
18.45 Факти тижня з               

О. Соколовою
19.55 Наша Russia
20.40 ПуТЬОва країна
21.00 Головна програма
22.10 Х/ф «Впритул»

00.05 Х/ф «Мамонт»
Інопланетний 
космічний кора-
бель падає в кра-
єзнавчий музей 
маленького мі-
стечка в Луїзіані. 
Прибулець, який 
вибрався з ньо-
го, приймає фор-
му першого ви-
явленого ним ор-
ганізму – збере-
женого у вічній 
мерзлоті Луїзіани 
мамонта...

02.00 Х/ф «Блакитна 
безодня»

04.40 Про-Ziкаве. ua

05.00 Х/ф «Дванадцять 
стiльцiв»

06.15 Їмо вдома
07.05 МайстерШеф-3
09.00 Усе буде смачно!
09.55 Караоке на Майданi
10.55 МайстерШеф-3
14.05 Х-Фактор-4
19.00 Битва екстрасенсiв. 

Чоловiки проти 
жiнок

21.15 Один за всiх
22.30 Х/ф «Довгоочiкуване 

кохання»

Історія про те, як 
мати, дочка і ба-
буся шукають 
своє щастя. Ма-
ма Вероніка  
працює у вели-
кій страховій 
компанії, а донь-
ка Даша – сту-
дентка технічно-
го вишу, яка лю-
бить заскакува-
ти в гості до ба-
бусі – Євгенії 

Василівни.

00.30 Х/ф «Дванадцять 
стiльцiв»

02.10 Х/ф «Дванадцять 
стiльцiв»

03.25 Нiчний ефiр

06.00 Х/ф «Мiй ангел-
охоронець»

07.45 Церква Христова
08.00 Спiвай, якщо 

зможеш
09.35 М/ф «Астерикс проти 

Цезаря»
11.20 Мачо не плачуть
11.55 Божевiльний 

автостоп
12.55 Х/ф «Гаррi Поттер та 

Фiлософський 
камiнь»

16.00 М/ф «Альоша 
Попович i Тугарин 
Змiй»

17.50 Т/с «Кухня»
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор 

проти Шефа
21.20 Х/ф «Iндiана Джонс у 

пошуках утраченого 
ковчега»

23.50 Х/ф «P. S.  Я тебе 
кохаю»

02.20 Х/ф «Носферату. 
Жах ночi»

03.10 Зона ночi
03.15 Богдан 

Хмельницький
04.00 Зона ночi
04.05 Богдан 

Хмельницький
04.50 Зона ночi. Культура
04.55 Майстер музи
05.05 Моя адреса – 

Соловки. Пастка
05.25 Зона ночi. Культура

07.35 Малята-твiйнята
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»
11.00 М/ф «Повернення в 

Гайю»
12.55 Х/ф «Шахраї»
14.55 Одна за всiх
16.55 Країна У
18.00 Зупинiть, я 

закохалась!
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 IНародний артист
00.00 Х/ф «Джентльмени 

Бронко»

07.20, 11.35 Futbol Mundial
08.00 Iллiчiвець – Таврiя. 

Чемпiонат України
10.20 Д/с «Back in the USSR: 

«Шахтар» Донецьк»
11.00, 00.00 Журнал . Лiга 

Чемпiонiв УЄФА
12.00, 12.55, 15.30, 18.00, 

18.35, 21.05 Футбол 
LIVE

13.25 LIVE. Ворскла – 
Металiст. Чемпiонат 
України

15.55 LIVE. Металург (Д) – 
Днiпро. Чемпiонат 
України

18.55 LIVE. Зоря – Динамо. 
Чемпiонат України

21.35 Великий футбол
22.55 LIVE. Лiлль – Монако. 

Чемпiонат Францiї
00.55 Ворскла – Металiст. 

Чемпiонат України

07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 23.55 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50 Околиця
10.25 Подорожуй свiтом з 

Ю. Акунiною
10.50 Ближче до народу з 

Вiллi Токаревим
11.25 Як Ваше здоров'я?
12.25 Крок до зiрок
13.10 Маю честь запросити
13.55 Баскетбол. Чемпiонат 

України. Суперлiга. 
МБК «Миколаїв» – БК 
«Будiвельник»

16.00 Золотий гусак
16.25 Караоке для дорослих
17.20 Дiловий свiт. Тиждень
17.50 Унiверситет зiрок
18.40 Концертна програма 

до Дня матерi
20.30 Ми хочемо, щоб ви 

знали
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в 

Коблево
22.55 «Трiйка», «Кено», 

«Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
01.20 Пiдсумки тижня
02.10 Наш спорт. 

Олiмпiйським курсом
02.20 Дитячий фестиваль 

«Усi ми дiти твої, 
Україно»

03.05 Доки батьки сплять. 
Мультфiльм

03.20 Надвечiр'я
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Колектив Окремого 
регіонального центру 
комплектування ЗхРУ  щиро вітає  
з Днем народження начальника 
центру полковника КУЗЬМУКА 
Олександра Вікторовича!
Вас з Днем народження 

щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров'я 

бажаємо,
Кар'єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!
Удачі, натхнення 

й духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко 

та просто!

Зі щирими побажаннями щастя, 
радості, здоров’я, незмінного 
благополуччя, нескінченного 
потоку достатку, довгих років 
життя, повних радісних хвилин 
колектив Одеського загону 
Морської охорони сердечно 
вітає з Днем народження 
капітана 2 рангу ШИКШУ Олега 
Миколайовича; старших 
матросів – СОФРОНОВУ 
Марію Григорівну, АЛІЄВУ 
Марину Анатоліївну, КІЧУКА 
Володимира Дорофійовича, 
МІЛЄВА Андрія Сергійовича 
та працівника ДАРІЧА Миколу 
Анатолійовича!

Керівництво та колектив 
Білгород-Дністровського 
прикордонного загону сердечно 
вітають іменинників жовтня: 
підполковників – ДУЩЕНКА 
Олега, ШАШКОВА Геннадія, 
ГОРБЕНКА Сергія; майорів – 
ПАХОМІ Сергія, МИХАЙЛІНУ 
Олександра, ПРОДАНА 
Олександра; капітанів – 
КАСПРОВИЧА Ігоря, МУСІЄНКА 
Сергія, БЕЗПАЛЬКО Марію, 
СОГУ Андрія; прапорщика 
АЛЕКСЄЄВА Максима; старшого 
сержанта БОДНАР Аллу та 
працівника МАГЛУ Аллу!
Щиро зичимо Вам міцного 

здоров’я, наснаги, особистого 
щастя, родинного благополуччя, 
достатку та успіхів у службі!

Керівництво та персонал 
Ізмаїльського прикордонного 
загону щиро вітають своїх колег- 
іменинників жовтня: старшого 
лейтенанта КАЗАКОВА 
Олександра Олександровича 
та лейтенантів МАНІВСЬКОГО 
Миколу Олександровича 
і МАРЧЕВСЬКОГО Романа 
Анатолійовича!
Зичимо Вам міцного здоров’я, 
наснаги, особистого щастя, 
родинного благополуччя, 
достатку та успіхів  у службі!

Колектив управління 
кадрів Адміністрації 
Державної прикордонної 
служби України щиро вітає 
старшину МОСІЙЧУК Ольгу 
Анатоліївну 
з Днем народження!
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів – щирості й добра, 
Від сонця – світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 
І не спинити часу лік, 
Нехай щастить весь довгий вік!

Рідні та близькі, а також 
колектив щиро й сердечно 
вітають з Днем народження 
інспектора прикордонної 
служби 1 категорії впс 
«Овруч» Житомирського 
прикордонного загону 
Північного регіонального 
управління МЕНДЕЛЮК 
Людмилу Володимирівну!
Нехай з тобою буде поряд 
веселий сміх і ніжний погляд. 
Хороший друг і пісня тиха, 
що розганяє тугу й лихо. 
Очей коханих два озерця, 
неспокій думки твого серця. 
Хай омине тебе нещастя, 
живи і мрій, бажаєм щастя!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 01.10.2013 № 630-ос  
по Східному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України
підполковник
майору КОРОТЕЦЬКОМУ Олексію Миколайовичу 
майору ТИЩУКУ Віктору Володимировичу  
 
від 14.10.2013 № 655-ос  
по Південному регіональному управлінню Державної 
прикордонної служби України
підполковник
майору ВЕРЕМЧУК Тетяні Миколаївні   

від 17 жовтня 2013 року №668-ос
по Спортивному комітету Державної прикордонної служби 
України
підполковник
майору ВАСИЛЬЄВІЙ Людмилі Василівні  

від 18 жовтня 2013 року №670-ос
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України
підполковник юстиції
майору юстиції ШОВКУНУ Сергію Івановичу

Управління кадрів АДПСУ

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
 ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ
çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì 

Äåïàðòàìåíòó ïåðñîíàëó. 
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта в галузі знань: 

соціально-політичні науки або зі спеціальності військово-соціальне управління за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у 
державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не 
менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом 
основних завдань і функцій; вільне володіння державною мовою та вміння працюва-
ти з оргтехнікою.

До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова 
картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 4х6 см, 
копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, копія паспор-
та громадянина України, копія військового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних), довідка про допуск до державної таємниці (у разі його 
наявності), копія трудової книжки.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення про проведення конкурсу за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Володи-
мирська, 26.

За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ äâîõ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ:

ãîëîâíîãî  ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ çàõèñòó ñåêðåòíî¿ ³íôîðìàö³¿, êîíòðîëþ çà ðåæè-
ìîì ñåêðåòíîñò³, åêñïåðòíî¿ ðîáîòè óïðàâë³ííÿ ðåæèìó ³ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.

Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта в галузі знань: 
інформаційна безпека за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 
стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; 
вільне володіння державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.

До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова 
картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 4х6 см, 
копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, до-
ходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, копія паспор-
та громадянина України, копія військового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних), довідка про допуск до державної таємниці (у разі його 
наявності), копія трудової книжки.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення про проведення конкурсу за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Володи-
мирська, 26.

За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.

ОГОЛОШЕННЯ

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ МИТЬ РОЗРЯДКИ

Принц:
– Ось! Як і обіцяв: голова 

дракона!
Король:
– Ось! Як і обіцяв: рука 

принцеси!
*  *  *

– У вас є медична освіта?
– Так, звичайно. 126 серій 

“Інтернів”! І сім сезонів “Док-
тора Хауса”!

*  *  *
– Сьогодні пробував на-

вчити папугу танцювати даб-
степ, але, схоже, він “баран”.

– Ти впевнений, що він?
*  *  *

– Мам, ти чого мене в чор-
ний список кинула?

– Від тебе спам йшов!
– Який ще спам, мама?
– Ну, щось на кшталт: “по-

повни баланс”, “мені нова 
куртка потрібна”, “завтра на 
кіно грошей підкинь” тощо.


