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Державний кордон України перетнуло

1,5 млн. 
осіб

 366 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

78 
осіб

Вилучено

9 од.
зброї

Затримано

на 1,8 млн. грн.
контрабандних товарів

з них 13
незаконних мігрантів

> > 41 од.
боєприпасів
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ТЕТ-А-ТЕТ ДО 90-РІЧЧЯ ЗАХІДНОГО ПРИКОРДОННОГО ОКРУГУ

Духовна єдність ветеранів кордону 
у вихованні підростаючого покоління і 
тих, хто нині пильнує державні рубежі, 
стала життєвою закономірністю. 
Підтвердженням цьому впродовж  
десятиліть послуговує діяльність 
ветеранських організацій охоронців 
кордону. Так, чернівецький її осередок 
вже відзначив своє 40-річчя.

Для такого правоохоронного органу, як 
Держприкордонслужба України мати 
відомчих психологів – це не розкіш, а 
необхідність, – переконує гість номера 
заступник директора Департаменту 
персоналу – начальник управління по роботі 
з персоналом полковник Сергій Демків.

Ті, хто допоможе вам 
розкрити свій потенціал

4
стор.

Напевно, важко знайти 
людину, яка б не чула 
про Чорнобиль і трагічні 
події, пов’язані з цим 
містом, причому західний 
кінематограф зачастив зі 
стрічками з ефемерними 
жахіттями, що нині 
творяться у цій місцевості. 
Насправді все не так, а те, 
що межу 30–кілометрової 
зони відчуження 
охороняють прикордонники, 
взагалі мало кому відомо.

На рубежі відчуження

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 4 – 10 листопада

2013 року

8-11
стор.

ЧЕСТЬ МУНДИРА ON–LINE

5
стор.

6
стор.

7
стор.

Не зганьбитися в мережі
Нині соціальні мережі є не просто одним із засобів 

комунікації. Користувачі, а це не лише окремі особи, 
а й організації, мають свій рейтинг, свою оцінку, яка 
з віртуального простору цілком реально впливає на долю 
людини чи організації. І якщо певна особа є представником 
державної установи і на службі не дозволяє собі навіть 
порушувати дрес-коду, то чи має вона право виставляти себе 
в брутальному, асоціальному образі в Інтернеті?...

Навік поєднані кордоном
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НОВИНИ ПАМ’ЯТАЄМО, ШАНУЄМО, ГОРДИМОСЯ

ІНФРАСТРУКТУРА

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

Глава Держави поклав кві-
ти до пам’ятника воїнам 152-ої 
стрілецької дивізії. Учасники 
церемонії вшанували хвили-
ною мовчання пам'ять ветера-
нів, загиблих під час форсуван-
ня Дніпра. Після цього Віктор 
Янукович разом з ветеранами 
переглянув наймасштабнішу 
в історії України реконструк-
цію форсування Дніпра. У ній 
взяли участь реконструктори з 
України, Росії та Білорусі, було 
залучено понад 170 одиниць 
техніки, в тому числі часів Ве-
ликої Вітчизняної війни. Зго-
дом відбувся святковий парад, 
в якому також було задіяно 7 

літаків і 4 гелікоптери. Зага-
лом до параду та «форсування 
Дніпра» долучилося понад 1700 
осіб. 

«Сьогодні ми віддаємо да-
нину шани вам, дорогі вете-
рани. Ми низько схиляємо го-
лови перед світлою пам’яттю 
мільйонів воїнів і мирних лю-
дей, які поклали своє життя за-
ради миру та майбутнього при-
йдешніх поколінь», – сказав у 
своїй промові з нагоди ювілею 
Глава Держави. 

Віктор Янукович нагадав, 
що до 70-ої річниці визво-
лення України від німецько-
фашистських загарбників 14 
лютого в Луганську стартувала 
Всеукраїнська естафета пам’яті 
«Слава визволителям Укра їни». 
В поточному році естафету 

приймуть Сумська, Чернігів-
ська, Полтавська, Запорізька, 
Дніпропетровська, Київська, 
Черкаська та Житомирська 
області. А 6 листопада урочис-
то відзначатиметься 70-річчя 
звільнення від фашистів столи-
ці України.

Водночас Президент України 
запевнив, що турбота про вете-
ранів залишається одним із най-
важливіших завдань влади. Пре-
зидент наголосив, що за останні 
роки на 49 відсотків підвищено 
середній розмір пенсії, у 4-4,5 
разу зросла грошова допомога 
ветеранам війни до Дня Пере-

моги, розміри пенсій інвалідів 
війни зросли на більш ніж 40 
відсотків, а 2010 року започат-
ковано програму забезпечення 
квартирами інвалідів Великої 
Вітчизняної війни, завдяки чому 
поліпшили житлові умови понад 
800 сімей.

«Засвідчую вам свою най-
глибшу повагу і щиро дякую за 
все звершене. Держава й надалі 
робитиме усе, щоб ви, наші най-
поважніші співвітчизники, по-
стійно відчували заслужену увагу 
і турботу», – підкреслив, зверта-
ючись до ветеранів, Віктор Яну-
кович.                                              n

У славу визволителів
Сім десятиліть минуло з дня визволення 
Дніпропетровська від фашистських загарбників. 
Місто пережило одну з найбільших військових 
операцій у світовій історії. У битві за Дніпро 
брали участь понад  2,6 мільйона людей, 2400 
танків і 2850 літаків. З нагоди річниці цих подій 
в Дніпропетровську провели цілий комплекс 
масштабних заходів, в яких брав участь і 
Президент України Віктор Янукович. 

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

 «Наприкінці цього року від-
криють пункт пропуску Грушів–
Будомєж, в наступному – Угри-
нів–Довгобичів, а вже за кілька 
років – Нижанковичі–Мальхо-
віце у Старосамбірському районі. 
Ці пункти пропуску не передба-
чають переїзд важковантажного 
транспорту, а спрямовані на ту-
ризм та культурні огляди – зазна-
чив в.о. директора Департаменту 
міжнародного співробітництва та 
туризму Львівської ОДА Лев За-
харчишин. – Ми також ведемо 
активні переговори із нашими 
польськими колегами щодо від-
криття нових пунктів пропуску 
в Сокальському та Турківсько-

му районах. Сьогодні завдання 
Львівської облдержадміністра-
ції – створити передумови для 
підвищення кваліфікації та на-
вчання державних службовців. 
Важливим є знання іноземних 
мов, необхідних для роботи з ЄС, 
а також європейських інституцій 
та їх завдань. Людський капітал – 
це найважливіше на сьогодні», – 
додав він.

Також Лев Захарчишин по-
відомив, що в області є 4 діючі 
міжнародні пункти пропуску, а за 
кілька років їх кількість плануєть-
ся збільшити до 10.

Ще активніше над роз-
ширенням мережі пунктів 
про пуску працюють на Хар-
ківщині. Місцеві депутати за-
твердили регіональну програму 
«Облаштування та реконструкції 

українсько-російської ділянки  
державного кордону в межах Хар-
ківської області». Основною ме-
тою цієї Регіональної програми 
є сприяння здійсненню заходів 
щодо забезпечення дотримання 
фізичними та юридичними особа-
ми правил прикордонного режи-
му у Золочівському, Дергачівсько-
му, Харківському, Вовчанському, 
Великобурлуцькому та Дворічан-
скому районах області.

Згідно з угодою між урядами 
України та Російської Федерації 
у прикордонних районах Харків-
ської та Бєлгородської областей 
визначено 51 місцевий пункт про-
пуску. Зокрема, 14 пунктів про-
пуску у Золочівському районі, 2 
– у Дергачівському, по 8 – у Хар-
ківському, Великобурлуцькому 
та Дворичанському, 11 – у Вов-
чанському районі. Для реалізації 
спрощеного пропуску громадян 
планується проведення значного 
обсягу робіт з виділення та пра-
вового оформлення земельних 
ділянок для розташування місце-
вих пунктів пропуску, розробки 
проектної документації і будівни-
цтва інфраструктурних об’єктів. 
Заходи у рамках Регіональної 
програми мають фінансування з 
обласного та місцевих бюджетів. 
Усього потрібно 6,9 млн.  грн. на 
три роки.

Приведення інфраструктури 
місцевих пунктів пропуску у від-
повідність з європейськими стан-
дартами сприятиме протидії не-
легальній міграції, покращенню 
криміногенної обстановки в при-
кордонних районах та області в 
цілому, розвитку добросусідських 
відносин між прикордонними 
регіонами, а також створенню 
сприятливих умов мешканцям 
прикордонних регіонів у спілку-
ванні й підтриманні родинних 
зв’язків, а також усуненню пере-
думов до виникнення конфлікт-
них ситуацій.                                             n

До європейських 
пропускних стандартів
Під час пленарного засідання сесії Харківської 
обласної ради депутати затвердили регіональну 
програму «Облаштування та реконструкції 
українсько–російської ділянки державного кордону 
в межах Харківської області» на період до 2015 
року. У свою чергу у Львові пройшла прес–
конференція з реалізації планів Президента України 
щодо євроінтеграції, який покладає важливу місію 
на Львівську область – бути локомотивом для 
зближення  з Європою.

НОВОВВЕДЕННЯ

n Заради 
зміцнення 
зв’язків 

Уряд ухвалив постанову, 
якою затвердив Угоду між 
Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Республіки 
Білорусь про міжрегіональне 
та прикордонне 
співробітництво. Документ 
дасть змогу створити 
необхідну договірно-
правову базу для подальшого 
зміцнення прямих 
господарських зв’язків 
між регіонами України 
та Республіки Білорусь. 
Реалізація Угоди сприятиме 
розвитку торговельно-
економічного, науково-
технічного, соціального, 
культурного, етнокультурного, 
гуманітарного 
співробітництва між 
регіонами України та 
Республіки Білорусь, 
розвитку інфраструктури 
прикордонних регіонів, 
а також співробітництву 
в сфері освіти, охорони 
здоров’я, інформаційних 
технологій, енергетики, 
агропромислового комплексу 
та в інших сферах.

Максим МАЛОВ

n Рейсів 
побільшало

Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» з початку 
зимової навігації 2013 
року – з 27 жовтня – 
починає обслуговування 
нових авіаперевізників та 
відкриває понад 20 нових 
авіасполучень до країн Європи 
й Азії. Аеропорт «Бориспіль» 
продовжує активно 
працювати над залученням 
авіаперевізників і відкриттям 
нових напрямків. Наразі 
керівництво підприємства 
веде переговори стосовно 
розширення програм польотів 
до аеропорту з понад 50 
авіакомпаній світу.

Олена ТАЩИЛІНА

n Призвати 
козаків на 
допомогу

На Харківщині вивчають 
питання залучення козацьких 
організацій до охорони 
громадського порядку, 
прикордонної зони тощо. 
З такою ініціативою, 
посилаючись на Закон «Про 
участь громадян в охороні 
громадського порядку 
і державного кордону», 
виступив на засіданні 
колегії облдержадміністрації 
заступник голови Громадської 
ради при облдержадміністрації 
Олександр Родіонов. 
«Керівництво Громадської 
ради з комітетом у справах 
козацьких та ветеранських 
організацій, патріотичного 
виховання молоді готове 
включитися в цю роботу з 
відповідними підрозділами 
органів влади», – сказав 
Олександр Родіонов.

Сергій ПОЛІЩУК

Транзит – під 
електрозамки
Міндоходів планує 
використовувати 
електронні замки для 
транзитних вантажів 
на всіх митницях.

Юрій ЗАНОЗ 

З липня 2013 року в зоні ді-
яльності Південної митниці за-
проваджено пілотний проект 
із встановлення на транзитних 
транспортних засобах з това-
рами, які перебувають під мит-
ним контролем, електронних 
замків із функцією GPS - GSM 
навігації. Ці прилади призна-
чені для забезпечення стовід-
соткового контролю в режимі 
реального часу за транзитними 
переміщеннями і сигналізують 
про несанкціоноване зняття 

пломб до моніторингового цен-
тру Міндоходів. Таким чином, 
електронні замки дозволяють 
точно встановити, чи відповідає 
режим прямування транспорту 
відомостям, вказаним у доку-
ментах.

Фахівці Міндоходів під-
креслюють, що для платників 
податків встановлення замків 
буде безкоштовним, всі витрати 
на організацію високотехноло-
гічного контролю бере на себе 
держава.                                            n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ПРОФЕСІОНАЛИ

УКРАЇНА – УГОРЩИНА

Громадська рада 
вивчила умови служби 
прикордонників Полісся

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ

Олена ТАЩИЛІНА 

На порядок денний заходу було ви-
несено питання: «Вивчення умов служби 
(праці) персоналу, стану матеріального 
забезпечення, охорони праці та атестації 
робочих місць і підготовки до осінньо-
зимового періоду». 

За круглим столом його учасники 
разом з керівництвом Житомирського 
прикордонного загону та Північного РУ 

заслухали інформацію про готовність 
правоохоронців у зелених кашкетах до 
несення служби в осінньо-зимовий пері-
од безпосередньо на кордоні та за місцем 
постійної дислокації персоналу. Значну 
увагу учасниками засідання було приді-
лено заходам з атестації робочих місць і 
забезпечення охоронців держрубежу на 
цей період теплим одягом. Члени Громад-
ської ради проаналізували також умови 
проходження служби особовим складом 
на території забрудненої внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС.

Під час роботи виїзного засідання його 
учасники оглянули службові та побуто-
ві приміщення у Житомирському загоні, 
провели зустрічі з його персоналом. До 
особового складу загону було доведено за-
вдання, покладені на Громадську раду при 
Адміністрації Держприкордонслужби та 
результати її роботи. Крім того,  персонал  
загону ознайомився з діяльністю ветеран-
ської організації Держприкордонслуж-
би та  ходом підготовки  до святкування  
90-ої річниці Червонопрапорного Захід-
ного прикордонного округу.

Неабиякий інтерес у прикордон-
ників-житомирян викликав круглий 
стіл, який провела голова Об’єднаної 
профспілки ДПСУ Антоніна Птиця.

Крім того, напередодні святкування 
Дня визволення України від фашист-
ських загарбників члени Громадської 
ради відвідали 95-річного ветерана, 
учасника бойових дій у Великій Вітчиз-
няній війні Мезенцева Деонисія Гнато-
вича, який проживає разом з родиною в  
Житомирі.                                                           n

В останні дні жовтня 
Громадська рада 
при Адміністрації 
Держприкордонслужби 
на чолі з керівником Ради 
генерал–лейтенантом 
у відставці Анатолієм 
Макаровим провела 
засідання у Житомирському 
прикордонному загоні та 
Північному регіональному 
управлінні ДПСУ.

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ВІЗИТ

Іван ГАЛКІН 

Згідно з програмою пред-
ставники прикордонних загонів 
боролися за звання кращого в 
низці наступних випробувань: 
знання нормативно-правових 
документів з питань організа-
ції прикордонного контролю; 
тест з ідентифікації осіб за зо-
внішністю; практична перевірка 
знань з паспортної роботи; іс-
пит зі знан ня однієї з іноземних 
мов міжнародного спілкування; 
знання тактико-технічних ха-

рактеристик технічних засо-
бів прикордонного контролю 
та порядку їх застосування й 
складання адміністративно-
процесуальних документів.

Всі учасники показали гарні 
результати та відповідні прак-
тичні навички. Перше місце ви-
борола команда Мостиського 
прикордонного загону. В осо-
бистій першості серед старшого 
інспекторського складу пере-
могла старший лейтенант Олена 
Ліпінська (ВПС «Краковець»), а 
серед інспекторів прикордонної 
служби – старший сержант Рус-
лана Білозір (ВПС «Шегині»). n

Вправлялися «аси» 
прикордонного 
контролю
На базі відділу прикордонної служби «Шегині» 
Мостиського загону пройшли змагання на 
кращого фахівця серед інспекторського складу 
прикордонного контролю Західного РУ.

Франція знайомиться 
з нашим досвідом
Днями з офіційним візитом до «Рави–Руської» 
прибув аташе з правоохоронних питань 
посольства Франції в Україні полковник Жерар 
Нубель.

Ярослава МЕЛЬНИК 

Під час одноденного пе-
ребування  в пункті пропуску 
полковник Жерар Нубель озна-
йомився зі специфікою охорони 
державного кордону України та 
діючою системою прикордон-
ного контролю, яку застосову-
ють українські правоохоронці. 
Заступник начальника штабу 
– начальник відділу прикордон-
ного контролю підполковник 
Ігор Матвійчук детально озна-
йомив пана Нубеля з техноло-
гією пункту пропуску та техніч-
ною базою, а також розповів про 
досвід здійснення пропускних 
операцій під час проведення 
«Євро-2012». Зокрема, згаду-
валося, що прикордонники й 
по сьогодні ефективно застосо-
вують той позитивний досвід. 
Окрім того, Ігор Леонідович 
наголосив, що, незважаючи на 
щорічне збільшення пасажиро-
транспортного потоку, право-
охоронці справляються зі своїми 
обов’язками на відмінно та гото-

ві діяти в будь-якій ситуації. Він 
наголосив, що персонал Львів-
ського прикордонного загону 
докладає максимум зусиль для 
комфортного перетину держав-
ного кордону подорожуючими.

Приємно вразив пана Нубе-
ля комплекс виявлення радіо-
активних матеріалів «Янтар», 
що активно використовується в 
пункті пропуску. Підсумовуючи 
все побачене, Жерар Нубель під-
креслив, що українські прикор-
донники ґрунтовно підходять до 
всебічних аспектів охорони дер-
жавного кордону і це в кінцевому 
результаті позитивно впливає на 
ефективність охорони рубежу. n

В інтересах 
співробітництва
У Будапешті Голова Державної 
прикордонної служби України 
Микола Литвин зустрівся 
з заступником начальника 
поліції Угорщини, начальником 
правоохоронного Директорату 
Жолтом Халмоші. 

Ігор ПЛЕТЕНЬ 

Під час зустрічі Головні прикордонні уповнова-
жені України та Угорщини обговорили питання спів-
праці та координації спільних зусиль із забезпечення 
безпеки українсько-угорського державного кордону 
у 2013-2014 роках. Також в інтересах обміну досвідом 
було досягнуто домовленостей про запровадження 
спільного патрулювання представниками Держпри-
кордонслужби України та Поліції Угорщини.

Крім того, у ході обговорення Микола Литвин 
та Жолт Халмоші приділили увагу питанням удо-
сконалення співробітництва з питань пропуску 
осіб і транспортних засобів через державний кор-
дон, взаємного обміну інформацією та практики 
спільної оцінки загроз, розвитку співробітництва 
оперативно-розшукових підрозділів, реалізації за-
вдань відповідно до Угоди про реадмісію, а також 
запровадженню мовного стажування для курсантів 
і викладачів відомчих навчальних закладів.               n

n Спиртопровід 
у Дністрі

Прикордонники відділу 
«Брониця» Могилів-
Подільського загону, 
обстежуючи фарватер річки 
Дністер неподалік села 
Садківці, виявили пластиковий 
трубопровід. Він був 
прикріплений до металевого 
тросу, що пролягав по дну в бік 
Молдови. Зазвичай на кордоні 
з Молдовою правопорушники 
використовують трубопроводи 
для перекачування спирту.  
На даний час охоронцями 
кордону здійснено комплекс 
заходів з документування ознак 
підготовки до протиправної 
діяльності та демонтажу 
230-метрового пластикового 
шлангу.

Людмила КАТЕРИНИЧ

n Двічі 
на одні граблі

Протягом кількох днів 
прикордонники Мостиського 
загону двічі затримували 
порушника кордону, який 
заповзято намагався потрапити 
до України. Виходець з Сирії, 
маючи при собі документи 
особи без громадянства 
Нідерландів, був затриманий 
на «зеленій» ділянці кордону 
прикордонниками відділу 
«Краковець» у Львівській 
області. Як з`ясувалося згодом, 
напередодні він уже намагався 
потрапити до України через 
пункт пропуску «Краковець», 
однак не мав для цього 
усіх належних документів.  
Іноземець пояснив, що мав дуже 
велике бажання відвідати місто 
Лева. За дане правопорушення 
рішенням суду його притягнуто 
до адмінвідповідальності  у 
вигляді 10 діб арешту. Після  
відбування покарання 
затриманого буде передано 
польським прикордонникам у 
порядку реадмісії.

Іваг ГАЛКІН

n Кур’єр–
кишківник

У пункті пропуску 
«Рижівка» прикордонники 
відділу «Білопілля» спільно 
з представниками відділу по 
боротьбі з незаконним обігом 
наркотиків УМВС України 
та працівниками митниці 
затримали громадянина 
України. Інформацію про 
можливу спробу контрабанди 
даним громадянином 
прикордонники отримали 
завчасно від співробітників 
МВС. Тому під час перевірки 
пасажирів рейсового автобуса 
«Суми–Курськ» чоловіка 
запросили для бесіди. 
Громадянин під час спілкування 
зізнався, що перевозить 
наркотичну речовину. В 
подальшому, під час медичних 
маніпуляцій у лікарні  
м. Білопілля, медпрацівники 
дістали з кишечника 
підозрюваного герметичний 
пакунок. В ньому було 200 
кубічних сантиметрів сухого 
концентрованого опіуму. 

Роман ТКАЧ
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ТЕТ-А-ТЕТ

Спілкувалася 
Світлана ДЕЙЧУК

– Сергію Петровичу, психоло-
гічна служба в ДПСУ є відносно мо-
лодою структурою, в чому полягає 
найголовніше завдання психологів?

–Так, психологічна служ-
ба в структурі нашого відомства 
з’явилася 2003 року. Вона покли-
кана надавати кваліфіковану пси-
хологічну допомогу прикордон-
никам і членам їхніх сімей.

Одна з найважливіших місій 
відомчих психологів – допомог-
ти кожному військовослужбов-
цю максимально реалізувати свій 
професійний і особистісний по-
тенціал у складних іноді навіть в 
екстремальних умовах та як ре-
зультат – забезпечити ефективну 
охорону державного кордону. Не 
менш важливою функцією під-
розділів психологічного забез-
печення є захист психологічного 
здоров’я прикордонників, попе-
редження, нейтралізація негатив-
них наслідків від дій небезпечних 
факторів оперативно-службової 
діяльності. 

– Із психологічною складовою 
людини працюють як психологи, 
так і лікарі-психотерапевти та 
психіатри. В чому ж полягає від-
мінність у їхній роботі? 

– Досить велика кількість 
персоналу відомства вважає, що 
психолог – це той самий психіатр, 
тільки менш зрозумілий. І як пси-
хіатр він повинен шукати хворобу. 
Цей стереотип найбільше заважає 
психологам якісно допомагати 
людям. Психолог не шукає хво-
робу – він разом із людиною ви-
значає джерела тих проблем, які 
заважають їй повноцінно жити та 
працювати, допомагає знайти у 
собі той потенціал, про який вона 
навіть і не здогадується. Завдяки 
цьому людина може не лише до-
лати власні негаразди, а й дося-
гати значно більшого у життєвих 
і службових питаннях. Психіатр 
лікує хвору людину, а психолог 
допомагає людині не хворіти. Об-
разно кажучи, психолог – це іму-
нізація та профілактика, а психі-
атр – діагностика та лікування. 

– Чим саме психолог спромож-
ний допомогти людині? 

– Як правило, психолог по-
чинає роботу з того, що виявляє 
індивідуальні особливості особи, 
які можуть допомогти та зашко-
дити їй у буденній рутині. Досвід 
показує, що це одні й ті ж особли-
вості, які в різних ситуаціях по-
різному себе проявляють.

Далі психолог допомагає ви-
значити, наскільки проблеми, з 
якими звертаються, є актуальни-
ми. Як правило, починаючи з тієї, 
яка, на перший погляд, є найваж-
ливішою, психолог та його клієнт 

виходять на більш широке коло 
питань. І часто головна проблема 
криється серед тих, які здаються 
другорядними. 

Вже після того, коли психолог 
виявив та розібрався в актуаль-
ності проблеми клієнта, він пови-
нен невимушено й ненав’язливо 
показати шлях її вирішення. При-
чому із-зовні повинно здаватися, 
що людина сама обрала цей шлях.

– З чого складається загальний 
комплекс відомчих заходів психоло-
гічної допомоги прикордонникам?

– Психологічна допомога 
є складовою системи психоло-
гічного забезпечення діяльності 
нашого відомства, спрямованої 
на досягнення психологічної го-
товності та оптимальної праце-
здатності персоналу. Ця система 
ґрунтується на основах сучасної 
психологічної науки і допомагає 
запобігати виникненню профе-
сійної деформації персоналу.

Комплекс відомчих захо-
дів психологічної допомоги 
включає такі напрями роботи, 
як психологічне забезпечення 
оперативно-службової діяль-
ності, психопрофілактична ро-
бота, професійно-психологічна 
підготовка, психологічно-
консультативна допомога, пси-
хологічне забезпечення роботи з 
кадрами.

Хочу відмітити, що з часу 
поя ви у відомстві психологіч-
ної служби нормативно-правова 
база з питань організації її діяль-
ності досягла неабиякого про-
гресу. Всі керівні документи, що 
регламентують роботу психоло-
гів, зареєстровані в Мін’юсті, а 

психологічні методики вивчення 
особистості – нормативно за-
тверджено та погоджено з Укра-
їнським науково-методичним 
центром практичної психології і 
соціальної роботи Міністерства 
освіти та науки України. 

– На кого покладається вико-
нання завдань психологічного забез-
печення діяльності відомства?

– Суб’єктами психологічно-
го забезпечення є керівники всіх 
рівнів управління, а також поса-
дові особи підрозділів комплек-
тування, кадрового забезпечення, 
профільні фахівці структурних 
підрозділів охорони здоров’я. 
Проте основна роль у виконанні 
завдань психологічного забезпе-
чення покладається на психологів 
відомства.

Психологи працюють на всіх 
рівнях – від відділів прикордонної 
служби до Адміністрації ДПСУ. 
Структура психологічної служби 
включає 117 посад психологів, і 
майже 90% з них укомплектова-
но. При цьому, якщо 2004 року 
менше третини людей, призначе-
них на ці посади, мали профільну 
освіту, то з 2010 року ці посади на 
100% комплектуються саме фахів-
цями психологами, які мають від-
повідну освіту та достатній досвід 
практичної роботи.

– Розкажіть, будь-ласка, про 
основні результати у сфері психо-
логічного забезпечення діяльності 
Держприкордонслужби?

– Основний результат – змен-
шення останніми роками впливу 
негативних чинників на якість 
оперативно-службової діяльнос-
ті. Сьогодні психологи надають 

консультації керівникам усіх рів-
нів, готують для них  протягом 
року в середньому до двох тисяч 
документів рекомендаційного 
характеру. Постійно здійсню-
ються комплексні соціально-
психологічні обстеження підроз-
ділів для визначення факторів, 
які можуть негативно впливати 
на ефективність служби, стан 
дисципліни та правопорядку. Від-
працьований комплекс заходів 
поточної оцінки стану посадових 
осіб, виявлення осіб, які потре-
бують надання індивідуальної 
соціально-психологічної допо-
моги.

Щорічно в середньому по-
над 4 тисячі прикордонників і 
членів їхніх сімей отримують 
індивідуаль ну психологічну до-
помогу. Як правило, за підтрим-
кою до психологів звертаються з 
питань виховання і корекції по-
ведінки дитини та й загалом від-
носин у родині; з питань службо-
вого характеру – стилі й корекція 
управління персоналом; службові 
відносини з колегами по службі 
та керівництвом тощо. При цьо-
му психологи органів Держпри-
кордонслужби активно співпра-
цюють із соціальними центрами 
допомоги сім’ям, дітям і молоді в 
штаті яких є вузькопрофільні спе-
ціалісти психологи. 

Також у нашому відомстві 
повноцінно працює система 
професійно-психологічного від-
бору кандидатів на військову 
службу за контрактом. З 2006 
року такий відбір пройшли по-
над 14 тисяч кандидатів, з числа 
яких прийнято на службу 12500 
громадян. Крім цього, заходи 
професійно-психологічного об-
стеження щороку проходять 
близько 500 абітурієнтів на на-
вчання в Національній академії 
ДПСУ та близько 300 посадових 
осіб кадрового резерву й канди-
датів для призначення на вищі 
посади. 

– Яким чином прикордонник 
може отримати психологічну кон-
сультацію?

– Варто звертатися до фахів-
ців психологічної служби, які є 
в кожному органі Держприкор-
донслужби. Вони повинні допо-
могти – це їхній безпосередній 
обов’язок. Звичайно, в умовах 
значної віддаленості підрозділів 
від управління органу проблема-
тично розраховувати на зустріч з 
психологом у будь-який час. Вод-
ночас усі, хто потребує або бажає 
отримати психологічну допомогу 
можуть у будь-який час зателе-
фонувати психологу. Всі номери 
телефонів психологів органів, 
психологів соціальних центрів 
розміщено на інформаційних 
стендах у всіх відділах прикор-
донної служби, органах охорони 
кордону та органах забезпечення.

– А що порадите тим, хто ще 
не «дозрів» звернутися до фахівця, 
але переймається своїм психоло-
гічним станом?

– Передусім кожній людині 
слід ретельно стежити за своїм 
настроєм, уникати неприємних 
думок, свідомо формувати в собі 
позитивне ставлення до того, що 
з нею відбувається. Навіть якщо 
ситуація здається дуже склад-
ною, слід пам’ятати, що з часом 
вона пройде, головне – спокійно 
її сприймати, діяти послідовно та 
виважено.

Для тих, хто переймається сво-
їм психофізичним станом, варто 
знати, що людина – це цілісна 
біоенергоінформаційна система 
і щоб досягти психологічної гар-
монії їй необхідна регуляція як на 
фізіологічному, так і на емоцій-
ному рівнях. Щодо фізіологічної 
регуляції, то варто звернути увагу 
на збалансоване, насичене віта-
мінами і мінералами харчування. 
Так, антистресовими вважаються 
магній і вітамін Е, який міститься 
у кукурудзі, моркві, ожині, горі-
хах, зернах соняшника та сої. Ко-
рисною є й фітотерапія, зокрема, 
чай з м’яти та настоянка з кореню 
валеріани сприяє заспокоєнню, 
настоянка женьшеню, родіоли ро-
жевої підвищує життєвий тонус. 
Допомагають і дихальні вправи: 
заспокійливе з подовженим види-
хом дихання зменшує надлишкове 
збудження і нервове напруження, 
а дихання зі збільшеним вдихом 
допомагає подолати в’ялість і 
сонливість. Чудово змити будь-
який негатив допомагає вода. Так, 
контрастний душ перед сном до-
поможе зняти денну втому, а зран-
ку додасть бадьорості й сил.

Що стосується емоційно-
вольової регуляції, то дуже пози-
тивним є спілкування із сім’єю, 
друзями, єднання з природою, яка 
дає людині відчуття приливу сил, 
відновлення енергії. Корисним 
«антистресом» є гумор, адже сміх 
позитивно впливає на імунну сис-
тему, активізуючи Т-лімфоцити 
крові (імунітет). У відповідь на 
вашу усмішку організм продуку-
ватиме бажані гормони радості. 
Регулювати свій емоційний стан 
можна й за допомогою аутотре-
нінгів – самопрограмування на 
певну поведінку. 

– Наостанок, Сергію Петро-
вичу, поділіться, будь ласка, плана-
ми щодо перспектив розвитку сис-
теми психологічного забезпечення.

– Уже найближчим часом 
плануємо запровадити психотех-
нології управління службовою 
дисципліною, запобігання пра-
вопорушень корисливої спрямо-
ваності та втягування персоналу 
у протиправне середовище. Та-
кож хочемо ввести у практич-
ну діяльність психолога ви-
значення індикаторів ризиків 
обману, схильності персоналу 
до вживання алкогольних і нар-
котичних речовин. Удоскона-
люємо науково-методичне та 
матеріально-технічне забезпечен-
ня психологічної роботи.

–Дякую за змістовну й цікаву 
іформацію.                                           n

Ті, хто допоможе вам 
розкрити свій потенціал
Мабуть, кожен, хто дивиться телебачення, помічав, як модно у розвинених 
країнах мати психоаналітика. Це ознака сучасності та турботи про свій 
психоемоційний стан, але для нашої країни це явище досить незвичне. Проте 
для такого правоохоронного органу, як Держприкордонслужба України мати 
відомчих психологів – це не розкіш, а необхідність, – переконує гість номера 
заступник директора Департаменту персоналу – начальник управління по 
роботі з персоналом полковник Сергій Демків.
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Віктор ВИРВА 

Як зазначено в делімітаційних доку-
ментах, державний кордон з Білоруссю у 
межах території зони відчуження та без-
умовного відселення має довжину майже 
155 кілометрів. Це важкопрохідні, поде-
куди болотисті землі, куди багато років 
поспіль рідко ступала людська нога. Під-
розділи Житомирського прикордонного 
загону Північного регіонального управлін-
ня Держприкордонслужби взяли під охо-
рону ділянку кордону в районі Чорнобиль-
ської зони 2004-го, що й було  закріплено у 
спільному  наказі  Адміністрації Держпри-
кордонслужби та Міністерства  внутрішніх 
справ України. Саме цим наказом визна-
чено одну характерну особливість: прикор-
донні підрозділи охороняють 143 кілометри 
зовнішнього  периметру зони відчуження 
й зони обов’язкового відселення, а безпо-
середньо  українсько-білоруський кордон 
– лише за певних умов. Сьогодні на місце-

вості, позначеній на карті радіаційного за-
бруднення характерними кольорами,   несе 
службу  відділ прикордонної служби “Іван-
ків”, який охороняє 95,5 кілометра кордо-
ну та 75 кілометрів по зовнішній межі зони, 
відділ “Млачівка” – 53 кілометри кордо-
ну та майже 70 – по периметру зони.  Ще 
5 кілометрів держрубежу охороняє ВПС 
«Овруч». Люди та транспорт прямують 
через міждержавний пропускний пункт 
«Вільча». Через відсутність демаркації на 
місцевості кордон позначено більш ніж 
200-ма інформаційно-попереджувальними 
знаками «Увага! Державний кордон». 

Примітно, що протягом тривалого пе-
ріоду основними видами порушення за-
конодавства у тутешній місцевості були 
спроби вивозу радіоактивно забрудненого 
металобрухту, незаконне проникнення осіб 
з метою екстремального туризму, прове-
дення полювання у прикордонній смузі та 
рибний промисел в акваторіях річок Уж, 
Прип’ять, Тетерів, Київського водосхови-
ща з порушенням встановлених правил. 
Варто відзначити, що охоронцями рубе-
жу у тісній взаємодії з підрозділами МВС, 
спільними зусиллями вдалося зменшити 
активізацію протиправної діяльності. На 
цій ділянці нинішнього року за спробу не-
законного  проникнення до Чорнобиль-
ської зони правоохоронцями затримано 
19 так званих «сталкерів», за порушення 
правил прикордонного режиму та правил 
використання об’єктів тваринного світу до 
адміністративної відповідальності притяг-

нуто близько 100 осіб, вилучено понад 1100 
метрів рибальських сіток та майже 3 тонни 
металобрухту.  

Слід підкреслити, що охорона 
українсько-білоруського кордону в межах  
зони відчуження має певні особливості, 
оскільки може здійснюватися лише спе-
ціально екіпірованими прикордонними 
нарядами з використанням техніки підви-
щеної прохідності, а також за допомогою 
авіації та катерів Морської охорони. Аби 
убезпечити прикордонні патрулі від шкід-
ливого впливу агресивного навколишньо-
го середовища, за рішенням керівництва 
відомства, вже третій рік поспіль періодич-
но проводиться рекогносцировка місце-
вості на БТРах. Отож цього року спільною 
групою прикордонників Житомирського 
загону та батальйону патрульної служби з 
охорони зони ЧАЕС із залученням БТР-80 
та спецмашин було пройдено 482 кіломе-
три біля українсько-білоруського кордону 
та безпосередньо в зоні. Такі запобіжні за-
ходи є необхідними з метою моніторингу 
обстановки та реагування на її зміни. 

За словами водія БТРу інспектора 1 
категорії – механіка водія старшого сер-
жанта Дмитра Консевича, який у Держав-
ній прикордонній службі вже сім років, на 
початковому етапі якраз починав службу 
на ділянці відділу «Млачівка». Спочатку 
обіймав посаду інспектора прикордонної 
служби – дозиметриста, згодом став діль-
ничним інспектором прикордонної служ-
би, а після приходу до підрозділу бронетех-

ніки був призначений начальником секції 
спецтехніки. Старший сержант Консевич 
переконує, що радіації не боїться, адже до-
бре орієнтується на місцевості та знається в 
техніці. Тим паче три роки проведені на цій 
ділянці стають в пригоді й сьогодні. 

Взагалі на брак новітніх технічних за-
собів  тутешні підрозділи  не нарікають: 
технічна модернізація  «Іванкова»,  «Мла-
чівки»  та «Овруча» здійснюється як з бю-
джетних коштів, так і за рахунок міжна-
родної технічної допомоги. Як приклад, 
реалізація довготривалої програми Уряду 
США  «Ініціатива запобігання розповсю-
дженню зброї масового знищення», доно-
ром якої є Агентство зменшення загрози 
Міністерства оборони США. В рамках цієї 
програми  прикордонникам було надано  
1 гумовий човен  «Brig Eagle 500TC», 3 ка-
тери UMS-600 з радіолокаційною станці-
єю, 23 автомобілі  «Нива-Шевроле», Ленд 
Ровер, 2 автобуси «Богдан», 5 мотоциклів,  
5 квадрациклів та 2 снігоходи. 

Прикордонник, який несе службу у 
цьому регіоні, має бути максимально за-
хищеним – така принципова позиція 
керівництва Служби. Система надання 
переваг для військовослужбовців, а та-
кож для їхніх родин знайшла відображен-
ня у відомчих документах. Основна увага 
приділяється медичному забезпеченню 
персоналу, який виконує завдання на за-
бруднених територіях. Це цілий комплекс 
заходів, котрі включають щорічне медичне 
обстеження на вміст радіонуклідів, різно-
манітні лікувально-профілактичні заходи, 
санаторно-курортне лікування  у відомчих 
оздоровчих закладах. Затверджені окре-
мим наказом і  заходи з організації про-
ходження військової служби, за якими 
військовослужбовці, котрі перебувають на 
посадах більше двох років, мають право ви-
бору  подальшого місця служби. Також їм 
надаються переваги щодо вступу до вищих 
навчальних закладів, працевлаштування 
членів родин тощо. Вирішено питання і 
щодо підвищення надбавки до грошового 
забезпечення та будівництва службового 
житла для військовослужбовців.

І наостанок, незважаючи на статус те-
риторій, особливості загроз і обов’язкове 
врахування людського фактора, тут чітко 
виконується головний принцип роботи 
прикордонного відомства – кордон має 
бути надійно захищеним, навіть якщо це 
кордон відчуження.                                         n

На рубежі відчуженняНапевно, важко знайти 
людину, яка б не чула 
про Чорнобиль і трагічні 
події, пов’язані з цим 
містом, причому західний 
кінематограф зачастив зі 
стрічками з ефемерними 
жахіттями, що нині творяться 
у цій місцевості. Насправді 
все не так, а те, що межу 30– 
кілометрової зони відчуження 
охороняють прикордонники, 
взагалі мало кому відомо.

ТРЕНІНГ

Радіоактивний брухт не пройде!

Микола КУЗНЄЦОВ 

Невже трішки опромінений металобрухт може бути 
таким небезпечним? – поцікавитеся ви. Наведу простий 
приклад. Нерідко радіоактивно забруднені матеріали не-
вчасно виявляють і трапляється, що партії забрудненого 
металобрухту ненавмисно надходять у систему переробки 
металу. Потім з нього виготовляють елементи конструкцій 
для будівельних цілей та житлово-комунального господар-
ства. А це вже загрожує здоров’ю та життю не лише пра-
цівників будівельних галузей, а й звичайним людям. Окрім 
того, експлуатація такого матеріалу невідворотно призво-
дить до негативного впливу на екосистему та має серйозні 
економічні наслідки.

Отже, аби вчасно попередити перераховані вище на-
слідки, для прикордонників, митників і представників 
Державної екологічної інспекції України (ДЕІУ) прове-
ли 5-денний тренінг під назвою «Радіаційний контроль 
металобрухту та екологічний контроль на кордоні». Дане 

навчання проводили в рамках реалізації проекту ОБСЄ 
«Підвищення рівня радіаційного контролю та екологічної 
безпеки в Україні». Перші три дні тренінгу були приуро-
чені власне виявленню радіоактивного металобрухту, інші 
два – питанням, пов’язаним із нерозповсюдженням азо-
норуйнівних речовин, а також виявлення фактів контра-
банди зникаючих видів тварин і рослин.

Практичному відпрацюванню запланованих питань 
тренінгу передувало теоретичне їх обговорення. Пере дусім 
проаналізували наскільки небезпечним є обіг ядерних і ра-
діоактивних матеріалів у світі. Розглянули й законодавчі 
акти України, що регулюють переміщення даних матеріалів 
та порядок дій у разі виявлення їх незаконного перевезення. 

Учасники тренінгу в лабораторних умовах вимірю-
вали потужність еквівалентної дози  випромінювання за 
допомогою різних типів приладів та в різних середови-
щах на навчальному пункті пропуску. Окрім того, вони 
продемонстрували вміння ефективно застосовувати ста-
ціонарні системи для виявлення радіоактивних речовин  
«Янтар» та мобільний автоматизований радіаційний 
комплекс «МАРК».                                                                       n

Останнім часом ЗМІ все частіше звертають увагу на проблему виявлення радіоактивно 
забрудненого металобрухту. Враховуючи той факт, що торгівля металом сьогодні 
носить глобальний характер, цю проблему підняли до рівня транскордонної. Отож для 
того, аби ефективно протидіяти цьому явищу, для людей, котрі забезпечують безпеку 
на рубежах, міжнародні організації проводять різноманітні курси. Один із таких 
нещодавно відбувся в Навчальному центрі Держприкордонслужби України.
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ДО 90-РІЧЧЯ ЗАХІДНОГО ПРИКОРДОННОГО ОКРУГУ

СПОМИНИ

Øановні ветерани Прикордонних військ України!

Протягом ба-
гатьох десятиліть 
ми чесно й сумлінно 
виконували свій вій-
ськовий обов’язок, 
охороняючи дер-
жавний кордон 
Батьківщини. Ìи 
були безпосеред-
німи учасниками й 
свідками багатьох 
подій і процесів, що 
відбувалися в при-
кордонних військах. 
Поруч з нами пере-
бували чудові люди 
– видатні воєна-

чальники й бойові офіцери-професіонали своєї справи. 
² кожен із нас, звичайно, володіє частиною матеріалів 
з історії створення, розвитку та службово-бойової 
діяльності військ ×ервонопрапорного Західного прикор-
донного округу.

На жаль, з кожним роком нас стає все менше й менше. 
Разом із ветеранами ідуть у небуття неповторні сторінки 
історії прикордонних військ та їх героїчного минулого.

У ході підготовки до 90-річного ювілею ×ервонопра-
порного Західного прикордонного округу, який відзна-
чатиметься 25 лютого 2014 року, на спільному засіданні 
Êомітету організації ветеранів Äержприкордонслужби 
України та Êиївської Ради організації ветеранів-
прикордонників прийнято рішення про створення інфор-
маційної бази історичної пам’яті прикордонних військ і 
округу як однієї з важливих форм забезпечення спадкоєм-
ності поколінь та збереження славних бойових традицій. 

У зв’язку з цим звертаємося до вас, дорогі ветерани, 
з переконливим проханням: взяти безпосередню участь 
у цій роботі. Âаші спогади про прикордонну службу, 
бойових товаришів, події, в яких ви брали участь, про 
все, що вам дороге, необхідно донести до нових поко-
лінь прикордонників і учнівської молоді. Öе наша зміна, 
продовжувачі славного бойового минулого. Âони повинні 
прийняти естафету поколінь душею й серцем для прояву 
дійсного патріотизму, поваги й любові до прикордонної 
служби.

Написані вами спогади та матеріали складуть зо-
лотий фонд Öентрального музею Äержприкордонслуж-
би України, а також будуть використані редакціями 
журналу «Êордон» і газети « Прикордонник України» як 
у період підготовки та святкування 90-річного ювілею 
×ервонопрапорного Західного прикордонного округу, так 
і в подальшому.

Ìатеріали надсилати за адресою: 01601, м. Êиїв, 
вул. Âолодимирська, 26, Êомітет організації ветеранів 
Äержавної прикордонної служби України.

З повагою
Голова Комітету органіçаöі¿ ветеранів

Дерæавно¿ прикордонно¿ слуæáи Укра¿ни
генерал-лейтенант у відставöі А.А. МАКАРОВ

Свій 90–річний ювілей учасник бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни 
Фонін Володимир Дмитрович відсвяткував, як завжди, сповнений оптимізму 
та життєвої енергії. І, звичайно ж, не міг не поділитися своїми спогадами про 
минуле, особливо про перші дні захисту державного кордону від фашистів. 

Василü КАКАДІЙ 

Пройшов він її всю, як мо-
виться, від дзвінка до дзвінка, 
був одним із перших хто боронив 
у червні 1941-го року від ворога 
державний кордон. Потім вете-
ран захищав Смоленськ, Москву, 
воював в окопах Сталінграда та 
отримав декілька поранень. До-
велося фронтовику Володимиру 
Фоніну у складі групи розвідни-
ків навіть взяти в полон німець-
кого генерала. 

Éого ратні подвиги неодно-
разово відзначалися бойовими 

нагородами. Нині на лацкані 
святкового піджака – ордени 
Червоного Прапора, три ордени 
Червоної Зірки, два Вітчизняної 
війни 1-2 ступеня, медалі «За від-
вагу», «За бойові заслуги», «За 
перемогу над Німеччиною» та 
багато інших. 

А ось про перші дні бойових 
дій на кордоні ювіляр згадує так: 
«Моя служба підходила до завер-
шення, уже рахував дні до «дем-
беля». Попереду чекала улюблена 
справа, заняття спортом (ще до 
служби я був чемпіоном Харкова 
з лижних перегонів), навчання, 
робота та спорт. Одним словом, 
планів на майбутнє вистачало. І 
тут тобі раз – війна!

На нашій Сопоткінській 
заставі, це в Білорусії, про-
звучала бойова тривога: «За-
става, до зброї!». 10 хвилин – і 
ми зайняли бойові позиції. З 
протилежного боку кордону 
наростав гул артилерійського 
обстрілу, а від вибухів снаря-
дів руйнувалися прикордонні 
стовпи та контрольно-слідова 
смуга. Згодом з’явилася ні-
мецька піхота – фашисти піш-
ли в атаку. На нашій ділянці 
кордону ворог не застосовував 
танки, адже двадцятиметровий 
в ширину несудохідний канал 
ставав на заваді їхнього шляху. 
А ось ворожа авіація діяла без-
перешкодно.

Першого дня нам вдалося зу-
пинити декілька німецьких атак, 
доходило навіть до рукопашних 
сутичок, а також до «кишенько-
вої» артилерії – гранат. Три дні 
трималася наша застава, втра-
чаючи своїх бійців. Проте і ми 
завдавали противнику значних 
втрат. На допомогу нам підійшли 

кіннотники кавалерійської диві-
зії, яка знаходилася недалеко від 
застави.

Значну допомогу надава-
ли захисникам кордону жінки 
– дружини командирів. Від-
мовившись залишити заставу 
та виїхати в тил, вони стали в 
наш бойовий стрій. І в цьому 
нічого не було дивного – жінки 
володіли навиками викорис-
тання зброї та азами надання 
першої невідкладної медичної 
допомоги. Тож відправивши ді-
тей на автомобілях до Смолен-
ська, бойові подруги команди-
рів попов нили ряди захисників 
кордону. 

Та обстановка загострюва-
лася все більше – нам не виста-
чало боєприпасів, гинули люди, 
заставі загрожувало вороже 
оточення. Згодом ми отримали 
наказ відступати до обласного 
центру Гродно, потім – до Смо-
ленська. Попереду чекали дні, 
місяці та роки жорстокої бороть-
би з ненавис ним ворогом.           n

Іван МАЛИШЕВ 

Нещодавно персонал і ветерани 
Чернівецького прикордонного за-
гону урочисто відзначили 40-річчя 
своєї ветеранської організації. День 
її народження – 7 серпня 1973 року – 
назавжди залишився пам’ятним для 
учасників тієї події. Погожого дня до 
клубу загону прибуло більше сотні 
ветеранів. Збори зініціював началь-
ник політвідділу загону майор Олек-
сандр Артьомов. Пройдуть роки і він 
стане генерал -лейтенантом, заступ-
ником Командувача Прикордонних 
військ України. А тоді молодий ке-
рівник чітко й всебічно розповів про 
значимість утворення ветеранської 
організації, актуальність її діяль-
ності у пропаганді кращих традицій 
«зелених кашкетів», а також для ви-
рішення проблем самих ветеранів та 
їхніх сімей. Голосування було одно-
стайним, усі – «за» свою ветеранську 
організацію.

Бути керманичем організації до-
вірили полковнику у відставці Іва-
ну Гущину. Він брав активну участь 
у війні з фашистами, повоєнного 
часу ніс службу з охорони кордону. 
На жаль, за станом здоров’я Івану 
Олександровичу довелося залишити 
посаду керівника ветеранської ор-
ганізації. Її новим очільником обра-
ли також колишнього фронтовика 
майора у відставці Антона Безпалька.

З цього часу ветеранська органі-
зація помітно активізувала свою ро-
боту, краще стали вирішуватися і пи-

тання соціально -побутових проблем 
колишніх захисників кордону. Вете-
рани зустрічалися з персоналом під-
розділів, розпочали активну діяль-
ність у проведенні естафет мужності 
по місцях перших боїв на кордоні. 
Багато уваги приділяли також роботі 
з учнями місцевих шкіл та навчанню 
прикордонної мудрості членів гурт-
ків ÞДП.

Мешканці села Селятин Путиль-
ського району й зараз пам’ятають 
свою землячку Вікторію Штефуру, 
яка школяркою затримала поруш-
ника кордону. Вона була нагородже-
на почесною відзнакою – медаллю 
«За отличие в охране государствен-
ной границû СССР». Пізніше Ві-
кторія здобула вищу освіту та дов-
гий час очолювала районну газету 
в Коломиї. Вона і тепер часто бу-
ває у рідному селі, зустрічається зі 
школярами, приділяє значну увагу 
музею юних друзів прикордонни-
ків у місцевій середній школі. Між 
іншим, перший загін ÞДП у то-
дішньому СРСР створено 1962 року 
саме у Селятинській середній школі 
Чернівецької області.

Під час більш як 20-річного ке-
рівництва ветеранською організа-
цією Безпальком Антоном Арте-
мовичем вона виросла майже до 
250 людей. До її складу розпочали 
приймати і вдів прикордонників. 
Свого часу довелося й авторові цих 
рядків очолювати наше громадське 
об’єднання, активно займатися роз-
ширенням «фронту» діяльності лю-
дей, чия пам’ять про кордон зжилася 
з ними назавжди. 

Нині у цьому громадському 
об’єднанні працюють три постійно 
діючих комісії: з оргмасової роботи, 
з юридичних питань і соціального 
захисту ветеранів, з питань волон-
терського руху. Активно діє також 
лекторська група.

На урочистому зібранні з нагоди 
40-річчя громадської організації не-
мало добрих слів прозвучало на адресу 
ветеранів загону. Згадувалися прізви-
ща засновників організації офіцерів – 
Олександра Артьомова, Георгія Шей-
кіна, Мойсея Піпка, продовжувачів 
їхньої справи – Олександра Сорвілова, 
Тамари Шликової, Василя Корбута, 
колишніх фронтовиків – Василя Без-
рукавого, Івана Анохіна та Хариса Ва-
хітова, воїнів -інтернаціоналістів Ана-
толія Грязних, Віктора Старостенка та 
інших побратимів -прикордонників. 
Далеко за межами Чернівецького заго-
ну знане також ім’я учасниці бойових 
дій у роки Великої Вітчизняної війни 
Лаврової Лідії Павлівни, яка сім років 
була заступником голови Ради ветера-
нів загону.

Останні чотири роки організацію 
ветеранів- прикордонників очолює 
полковник у відставці Василь Чу-
пак. У роки війни з фашистами він 
п’ятнадцятирічним юнаком добро-
вольцем пішов на фронт і дійшов до 
Берліна. Службу на кордоні закінчив 
на посаді начальника контрольно-
пропускного пункту «Порубне». 

Нині ініціативність членів Ради, 
помножена на тісну співпрацю з 
командуванням загону, активно 
сприяє успішній діяльності ветеран-
ської організації.                                                  n

У славному літописі ратних 
звершень охоронців західних 
кордонів чільне місце посідають 
сторінки про спадкоємність поколінь 
«зелених кашкетів», збереження 
та примноження кращих традицій. 
Духовна єдність ветеранів кордону 
у вихованні підростаючого 
покоління і тих, хто нині пильнує 
державні рубежі, стала життєвою 
закономірністю. Підтвердженням 
цьому впродовж кількох десятиліть 
послуговує діяльність ветеранських 
організацій охоронців кордону. 

Навік поєднані кордоном

Згадуючи роки бойові
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ЧЕСТЬ МУНДИРА ON–LINE

Яна ШЕВЧУК 

Те, що Інтернет не має кор-
донів, в уявленні декого створює 
ілюзію вседозволеності, стирає 
грані між особистим і службо-
вим, культурним і вульгарним. 
Проте інколи таке відчуття все-
дозволеності у «всесвітній па-
вутині» може боляче вдарити 
по іміджу, кар’єрі в реальному 
житті. Особливо це стосується 
військовослужбовців чи право-
охоронців та й загалом держав-
них мужів і дів, до яких громад-
ськість ставиться з особливою 
увагою, й чекає, що чиновник, 
особливо людина у формі, зали-
шатиметься зразком порядності 
усюди й у всіх ситуаціях і соцме-
режі не виключення. Це правило 
характерне не лише для України, 
а й для решти країн.

Згадаймо нашумілий на весь 
світ приклад з новобранками із-
раїльської армії. Еротичні фото-
сесії дівчат зі зброєю на одній з 
військових баз набули неабия-
кого поширення і осуду. Керів-
ництво любительок фотографу-
ватися у стилі «ню», заявило, що 
їх за це притягли до дисциплі-
нарної відповідальності, й для 
всього персоналу провели лек-
ції про правила поведінки он-
лайн. І, мабуть, кожен розуміє, 
що ситуація не набула б і сотої 
долі того розголосу, якби дівчата 
були просто студентками, спі-
вачками чи танцівницями, але ж 
вони – військові!

Проте не варто вважати, що 
подібне трапляється лише дуже 
далеко. Скажімо, виставлені в 
соцмережі фотокартки в так би 
мовити надлегкій одежі, ледь не 
зламали кар’єру тоді ще канди-
дату в судді зі Львова. Ці світли-
ни ЗМІ передруковували один  
за одним. Згодом з’їзд суддів 

України у лютому нинішнього 
року ухвалив Кодекс суддівської 
етики, в якому, зокрема, зазна-
чено, що «участь судді у соціаль-
них мережах, Інтернет-форумах 
та застосування ним інших форм 
спілкування в мережі Інтернет є 
допустимими, проте суддя може 
розміщувати, коментувати лише 
ту інформацію, використання 
якої не завдає шкоди авторитету 
судді й судової влади».

Проте окремим є питання 
уваги інтернет-суспільства до 
силовиків, які подекуди вистав-
ляють на загальний огляд фото-
графії у погонах, які не зовсім 
відповідають образу захисника 
Вітчизни або навіть іноді викли-
кають відразу. Подібних світлин 
вдосталь. Люди у формі люблять 
хизуватися зброєю та власними 
кулаками, не кажучи вже про 
різноманітні порушення форми 
одягу та численні знімки у не-
тверезому стані. Є й оригінали, 
які виставляють матеріали еро-
тичного змісту з натяком на різ-
ні збочення, діляться формою 
для фотосесій знайомих легко-
важних дівиць. Хочеться сказа-
ти, що певні користувачі, сайти, 
електронні ЗМІ завдяки таким 
силовикам роблять собі рекла-
му, готуючи та виставляючи на 
всезагальний огляд добірки на 
кшталт «Захисники витворя-
ють». 

Для прикладу: цього року у 
середині літа в українських ЗМІ 
й соціальній мережі Facebook 
з'явилося багато публікацій під 
умовним заголовком «Звичаї 
міліції». Вони ґрунтувалися на 
приватних та службових фото-
графіях співробітників міліції 
Миколаївської області, розмі-
щених ними в соцмережах. Ві-
дібрана журналістами картина 
життя правоохоронців вражала: 
вживання спиртного, брязкан-
ня зброєю, розхристана зовніш-

ність, збочені пози та одяг… За 
повідомленням Миколаївського 
облуправління МВС ними було 
проведено моніторинг соцмереж 
і виявлено чимало підлеглих, які 
«підривають авторитет органів 
внутрішніх справ і зводять на-

нівець працю багатьох право-
охоронців, які працюють, щоб 
допомогти громадянам». Резуль-
тати моніторингу направлені до 
інспекції з особового складу, яка 
й має прийняти рішення щодо 
покарання надто «фотогеніч-
них» і відвертих співробітників 
інтернет-користувачів.

Маємо схожі приклади і в на-
шому відомстві. Скажімо, дещо 
раніше наша газета згадувала 
про колишню співробітницю 
прикордонної служби, яку за-
судили до 8,5 років в’язниці за 
контрабанду наркотиків з Біло-
русі. Як гадаєте, де певні ЗМІ 
взяли фото для ілюстрації цієї 
інформації? Зі сторінки засу-
дженої в соцмережі «Одноклас-

ники.ру». При цьому на світлині 
вона з пістолетом, порушенням 
форми одягу та на фоні своїх в 
минулому колег з надто емоцій-
ним виразом обличчя. Тому, щоб 
не підставлятися самим та не 
підставляти своїх колег силови-
ки повинні усвідомлювати, що 
на них дивиться весь світ. Їхня 
поведінка у соцмережах: фото, 
статуси, коментарі, відгуки про 
умови служби можуть бути ви-
користані проти них та відобра-
жатися на іміджі всіх, хто носить 
форму, силових відомств і дер-
жави загалом.

Варто сказати, що певним 
категоріям силовиків взагалі не 
варто «світитися» у соцмере-
жах. Скажімо, міліція не радить 
інтернет-користувачам ставити 

статуси, як-то «Відпустка! Їду на 
море», бо це може притягти в дім 
злодіїв. Так само злочинці чи то 
іноземна розвідка можуть шука-
ти в Інтернеті інформацію про 
військовослужбовців чи правоо-
хоронців, їхніх рідних і близьких 
та використовувати її для шанта-
жу чи тиску з метою отримання 
таємної інформації, реалізації 
протизаконних задумок тощо. 
Для прикладу: Міністерство 
оборони Бельгії запровадило 
контроль за спілкуванням через 
соціальні інтернет-мережі та 
блоги своїх військовослужбов-
ців, які беруть участь у військо-
вих операціях та місіях за кордо-
ном, аргументуючи це тим, що 
«військові за кордоном щодня 

спілкуються через соціальні ме-
режі зі своїми сім'ями. І це ста-
новить ризик, адже невідомо, хто 
може прочитати їхні повідомлен-
ня. Це може бути й ворог». 

Тож, як висновок, кожен 
чиновник, особливо військо-
вослужбовець чи правоохоро-
нець, має дотримуватися висо-
ких стандартів етики й моралі, 
зберігати особисту гідність, до-
рожити своєю честю, уника-
ти у соцмережах та й загалом 
у он-лайн спілкуванні всього, 
що могло б применшити авто-
ритет силових відомств і завда-
ти шкоди їхній репутації. Цим 
людям потрібно опановувати 
інтернет-грамотність і самим 
зважати на те, які наслідки мо-
жуть мати опубліковані фото, 

коментарі, статуси тощо. Кра-
ще нехай це будуть матеріа-
ли, які прославляють службу, 
подають хороший приклад та 
пробуджують патріотизм. Зва-
жаючи на те, що сьогодні спіл-
кування в Інтернеті стає дедалі 
популярнішим, для цього вже 
достатньо лише смартфона, 
який у багатьох завжди під ру-
кою, то актуальність піднятої 
теми лише зростатиме. І, мож-
ливо, з часом з’являться доку-
менти, які чітко й всеосяжно 
регламентуватимуть правила 
поведінки чиновників і, зокре-
ма, силовиків у мережі, однак 
нині значною мірою багато що 
залежить від самоконтролю са-
мих інтернет-користувачів.    n

ПАМ’ЯТЬ НАЩАДКІВ

Ярослава МЕЛЬНИК 

У турнірі взяли участь по-
над 200 учасників з Львів-
ської, Чернівецької, Івано-
Франківської, Запорізької 
областей і Києва, серед яких 
наймолодшому було 8 років, 
найстаршому – близько 60.

Серед традиційних роз-
ваг пейнтбол для мешканців 
такого невеликого населеного 
пункту, як Рава-Руська, є не-
знайомим і малодоступним. 
Однак, як показує практика, 

зацікавлення в участі у цій 
грі є надзвичайно великим,  
особливо серед молоді. Тому з 
метою популяризації пейнтбо-
лу Рава-Руська міська рада та 
спортивний клуб «Кордон» за-
пропонували провести ігри на 
території міста.

Місія маневрів «Львів-
ський виступ» полягала у від-
творенні боїв Другої світової 
війни, що відбувалися з 21 по 
27 червня 1941 року в районі 
Рави-Руської. До участі у цих 
змаганнях запросили персонал 
Львівського прикордонного 
загону у кількості 20 охорон-

ців рубежу. Прикордонники в 
реконструкції брали участь у 
своїй же ролі. Так як і під час 
бойових дій 21-27 червня 1941 
року вони мужньо, самовідда-
но обороняли прикордонні за-
стави. Під час гри персонал мав 
можливість ще раз показати та 
відпрацювати свої навики у 
вогневій, тактичній підготовці 
тощо. Та все ж головною метою 
«Львівського виступу» було ще 
раз нагадати нинішнім поко-
лінням про героїзм «зелених 
кашкетів» у перші дні Другої 
світової війни та вшанувати 
пам’ять загиблих воїнів.            n

У Раві–Руській  відбулися пейнтбольні маневри «Львівський виступ». 
Організаторами ігор виступили пейнтбольний клуб «ТРІАДА» та 
компанія «Paintballshop» за підтримки Рава–Руської міської ради, 
спортивного клубу «Кордон» і Львівської ОДА. 

Операція
«Львівський виступ»

Не зганьбитися в мережі
Нині, у часи всеосяжної глобалізації та інформатизації, соціальні мережі є не 
просто одним із засобів комунікації. Для декого вони стали ледь не основним 
ареалом «проживання». В мережі здійснюється бізнес, вирішуються особисті 
питання. Користувачі, а це не лише окремі особи, а й організації, мають свій 
рейтинг, свою оцінку, яка з віртуального простору цілком реально впливає на 
долю людини чи організації. І якщо певна особа є представником державної 
установи і на службі не дозволяє собі навіть порушувати дрес–коду, то чи має 
вона право виставляти себе в брутальному, асоціальному образі в Інтернеті?...
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09:00 «ПОЦІЛУНОК НА ЩАСТЯ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Мешканка Манхеттену Ешлі ві-
дома як найвезучіша дівчина в 
цьому районі. Однак після поці-
лунку з одним невдахою Ешлі 
розуміє, що її везіння «поверну-
лося до неї спиною і попливло до 
того хлопця».

12:05 «ТАКСІ-2» 

1+1
Даніель їздить зі швидкістю 300 
км/год і все встигає: взяти  участь 
у перегонах, прийняти пологи, 
приїхати вчасно на вечерю.  А ще 
він встиг потрапити в чергову 
гангстерську історію...

00:05 «СОРОМ» 

1+1
Головний герой — мешканець 
Нью-Йорка, який страждає на 
еротоманію і нездатний контро-
лювати своє сексуальне життя. 
Він намагається знайти підтрим-
ку у своїх рідних, а також просить 
допомоги у колег.

00:35 «СУКУПНІСТЬ БРЕХНІ» 

ІНТЕР
Головний герой історії — колиш-
ній журналіст, який став  агентом 
ЦРУ. Його відряджено до Амма-
на, щоб співпрацювати з йор-
данською розвідкою у справі 
відстеження лідера Аль-Каїди, 
який планує теракт в Америці.

06:50 «НА ПРІЗВИСЬКО ЗВІР» 

НТН
Звір — так прозвали його за 
приголомшливі удари. Савелій 
Говорков повертається з Афга-
ністану. Хлопцеві доводиться 
вступити в бій з мафією. А кри-
мінальні авторитети не проща-
ють тих, хто йде їм наперекір.

09:55 «ДОВГООЧІКУВАНЕ КОХАННЯ» 

СТБ
Історія про те, як мати, дочка і 
бабуся шукають своє щастя. 
Мама Вероніка  працює у великій 
страховій компанії, а донька Да-
ша — студентка технічного вишу, 
яка любить заходити в гості до 
бабусі — Євгенії Василівни.

00:00 «АГЕНТ ГАМІЛЬТОН. ВИКРАДЕНА» 

1+1
Гамільтон — спеціальний агент, 
покликаний вирішувати най-
складніші завдання. Його хре-
щену дочку викрадають. Гаміль-
тон вирішує повернути її додому 
самотужки.

00:35 «ВТЕЧА З АЛЬКАТРАСУ» 

ІНТЕР
В'язниці створені для того, щоб 
ізолювати небезпечних суб'єктів. 
Однак серед  ув'язнених знахо-
дилися сміливці, здатні на втечу. 
Суспільство завжди мріяло про 
створення досконалої в'язниці, з 
якої неможливо було б утекти.

04.50 Х/ф «На вас чекає 
громадянка 
Никанорова»

06.15 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

07.35 Агенти впливу
08.30, 03.15, 04.15 Правда 

життя
09.00 Легенди шансону
09.55 Д/с «Пiвдень. 

Нерадянський Союз»
10.45 Т/с «Далекобiйники»
14.50 Т/с «Грач»
19.00, 21.40, 01.50, 03.45 

Свiдок
19.30 Т/с «Даiшники»
22.00 Т/с «Пiд куполом»
23.00 Т/с «CSI. Маямi-10»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
02.20 Речовий доказ
04.45 М/ф «Сiрий вовк & 

Червона Шапочка»

05.20 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед – до 

успiху»
06.10 Teen Time
06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Поцiлунок на 

щастя»
11.05 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
16.00 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша-2»
16.55 Т/с «Бальзакiвський вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 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 «Третя планета вiд 

Сонця»
03.05 Служба розшуку дiтей
03.10 Зона ночi
03.15 Хто гоїв рани 

козакам?
03.30 Рiднi стiни
03.40 Вiн урятував нас вiд 

чуми
03.55 Унiверситети 

милосердя
04.10 Зона ночi
04.15 Г. Нарбут. Живi 

картини
04.35 Портрет, написаний 

глибиною
05.00 Зона ночi
05.05 Усмiшник

06.05, 23.00, 01.00 
Пiдсумки

06.15, 08.05, 23.15 Спорт
06.25 Доброго ранку, 

Україно!
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 15.00, 18.20, 
01.20, 03.00 Новини

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 

студiї
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
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»
11.15 Нехай вам буде 

кольорово!
11.50 Концерт Н. Крутової-Шестак
12.10 21.30 Дiловий свiт
12.15 Фольк-music
13.20 Хто в домi хазяїн?
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.10 Euronews
15.15, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.20 Життя на рiвних
15.40 Рояль в кущах
16.15 Т/с «Вiчний поклик»
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова 

перспектива
18.50 Сiльрада
19.10 Концертна програма 

«Офiцерська честь»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 05.25 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма 

«Подвигом вашим 
живем»

22.55 Лото «Трiйка», «Ке-но», «Секунда удачi»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору 

«Умора»

05.25 Х/ф «Стерво»
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 «Осiннiй лист»

Втомившись від 
життя з чолові-
ком-пияком Вік-
тором, Ольга ви-
рішує від нього 
піти. Але коли во-
на повідомляє 
про це, він б’є її 
так, що вона по-
трапляє до лікар-
ні. Віктора за-
арештовують за 
махінації. Ольга 
починає жити пов-
ним життям.

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 «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Однолюби»
23.40 Т/с «Червонi гори»
00.35 Х/ф «Сукупнiсть 

брехнi» �
02.45 Подробицi
03.15 Д/ф «Змова сiрих 

кардиналiв»
04.50 Стосується кожного

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»
11.00 Росiйськi сiмейнi 

драми
12.05 Х/ф «Таксi-2»
13.55 Х/ф «Метро»

Будівництво но-
вих будинків, що 
широко розгор-
нулося в центрі 
Москви, призво-
дить до того, що 
в одному з туне-
лів метро між 
двома станціями 
виникає тріщина. 
Ніхто собі і уяви-
ти не міг, що в ту-
нель потрапить 
вода з Москви-
ріки.

16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Убити Сталiна»
21.25 Т/с «Убити Сталiна»
22.30 Грошi
23.50 ТСН
00.05 Х/ф «Сором» �
01.55 Х/ф «Iронiя долi , або 

З легкою парою!»
05.00 Грошi

05.05 Служба розшуку дiтей
05.15 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.25 Економiчний iнтерес
06.35 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки
10.10 Анекдоти по-українськи
10.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти по-українськи
13.10 Т/с «Майстер i 

Маргарита»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Братство 

десанту»
22.20 Т/с «Пастка»
23.20 Свобода слова
01.20 Х/ф «Пропащi 

хлопцi. Спрага» �
Поки пропащі 
хлопці та дівчата 
з Сан-Казадора 
готуються до 
свята Кривавого 
Місяця, вампір-
старійшина вирі-
шує створити з 
цього натовпу 
нероб армію без-
смертних. Пере-
шкодити йому 
зможуть тільки 
мисливці на вам-
пірів – брати 
Фрог.

02.45 Про-Ziкаве.ua

05.45 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.45 Моя правда
10.45 Х/ф «Термiново 

шукаю чоловiка» �
12.45 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Куб-4
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Детектор брехнi-4
23.55 Один за всiх
01.05 Х/ф «Термiново 

шукаю чоловiка» �
Мила дівчина 
Олена живе в ма-
ленькому містеч-
ку, працює ліка-
рем у поліклініці. 
Мати Олени мріє 
видати дочку за-
між і навіть 
знайшла для неї 
підходящу, як їй 
здавалося, пар-
тію. Тільки ось 
Олена, виявля-
ється, вже заміж-

ня...

02.45 Х/ф «Щит i меч» �
04.05 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Подзвони в мої 
дверi»

07.00 17.00, 19.00 Подiї
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10 Т/с «Чужа жiнка»
13.10 Кохаю! Чекаю!
14.10, 17.20, 22.30 Т/с «Слiд»
16.00, 03.30 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.15 Говорить 

УКраїна
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 

другий»
22.00, 03.00 Подiї дня
23.20 Х/ф «Тi, що змiнюють 

реальнiсть» �
01.30 Х/ф «Людина 

пiтьми» �
05.05 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, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що 

говорить iз 
привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.10 Дурнів+1
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

06.00, 07.50, 10.00, 15.35, 
22.30 Футбол News

06.15 Futbol Mundial
06.45 Найсмiшнiшi 

футбольнi моменти
08.00, 22.50 Чемпiонат 

України. «Зоря» – 
«Динамо»

10.15, 16.50 Великий 
футбол

12.00 Чемпiонат України. 
«Металург» – 
«Днiпро»

14.00, 21.55 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

14.40 Чемпiонат України. 
«Ворскла» – 
«Металiст»

18.30, 02.10 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

19.20, 01.15 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

20.30 Європейський 
weekend

03.45 Чемпiонат Англiї. 
«Фулгем» – МЮ

05.35 Новини + анонси

06.05, 23.00, 01.00 
Пiдсумки

06.15, 08.05, 23.15 Спорт
06.25 Доброго ранку, 

Україно!
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 12.00, 15.00, 
18.20, 01.20, 03.05, 
04.15 Новини

06.35 Хочу все знати
06.45, 08.20 Гiсть студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.35, 15.35 Т/с «Таємниця 

старого мосту»
10.20 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

11.05 Контрольна робота
11.30 Д/ф «Двобiй на 

Днiпрi»
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий 

свiт
12.25 Шеф-кухар країни
13.15 Кордон держави
13.30 Х/ф «Визволення». 1 с.
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт. 

Агросектор
17.10 Т/с «Вiчний поклик»
18.45 Фiнансова 

перспектива
19.15 Останні 

попередження
19.35 Формула захисту
19.50, 01.45 Про головне
20.15 Наркоманiя вилiковна
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма 

«Подвигом вашим 
живем»

22.55 Лото «Трiйка», «Ке-но», «Максима»
23.25 На слуху

05.35 Т/с «Пасiчник»
06.15 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
16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.05 Т/с «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Береги моєї 

мрiї»
22.25 Т/с «Червонi гори»

Владивосток, 
1920 рік. Щоб 
уціліти у грома-
дянській війні, 
двоє юнаків — 
простий хлопець 
Ілля і кадет Арка-
дій,  син біло-
гвардійського 
полковника, ви-
дають себе за 
братів. А пізніше 
вони знову опи-
няться по різні 
боки барикад.

00.35 Х/ф «Втеча з 
Алькатрасу» �

02.20 Подробицi
02.50 Слiдство вели...

06.00 Служба розшуку дiтей
06.05 ТСН
06.45 Снiданок з «1+1»
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Економiчна правда
08.10 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.05 Т/с «Тисяча i одна нiч»
11.25 Росiйськi сiмейнi 

драми
12.30 Т/с «Пильна робота»

Дія розгортаєть-
ся у віддаленому 
мікрорайоні ве-
ликого провінцій-
ного міста. Кня-
зєв і Земцов ра-
зом борються з 
вуличною та по-
бутової злочинні-
стю, але займа-
ють різні позиції з 
питання про те, 
як, власне, слід 
боротися зі злом.

13.30 Т/с «Пильна робота»
14.30 Т/с «Убити Сталiна»
15.40 Т/с «Убити Сталiна»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Убити Сталiна»
21.30 Футбол. Лiга 

Чемпiонiв. «Шахтар» 
(Донецьк) – «Байєр» 
(Леверкузен)

23.45 ТСН
00.00 Х/ф «Агент 

Гамiльтон. 
Викрадена» �

01.45 Т/с «Пильна робота»
04.00 ТСН
04.15 Х/ф «Агент 

Гамiльтон. 
Викрадена» �

04.40 Факти
05.05 Свiтанок
06.05 Дiловi факти
06.15 Економiчний iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Головна програма
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.00 Т/с «Лiтєйний»
12.00 Т/с «Пастка»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пастка»
14.30 Т/с «Братство 

десанту»
16.40 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Братство 

десанту»
Під час бойових 
дій російські де-
сантники вступа-
ють в бій з бойо-
виками, але один 
з групи десанту 
відкриває вогонь 
по мирних меш-
канцях. Товариші 
намагалися зупи-
нити товариша 
по службі, однак 
той, не слухаючи 
нікого, продо-
вжував розстріл.

22.20 Т/с «Пастка»
00.10 Х/ф «Змiї на борту 

лiтака» �
02.10 Навчiть нас жити
02.55 Х/ф «Мотиви» �
04.25 Про-Ziкаве.ua

05.55 Чужi помилки

Сюжет заснова-

ний на кримі-

нальних історіях, 

які сталися в 

Україні. Програ-

ма побудована 

на психології, мо-

тивах, які штов-

хнули людину на 

злочин. На пер-

шому місці – при-

чина, і тільки по-

тім – слідство.

06.35 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.55 Х/ф «Довгоочiкуване 

кохання» �
11.55 Х/ф «Кохаю, тому що 

кохаю» �
13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Врятуйте нашу сiм'ю-2
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Врятуйте нашу сiм'ю-2
23.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
04.30 Нiчний ефiр

05.20 Teen Time
05.25 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 Т/с «Молодiжна 

команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша-2»
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 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 «Третя планета вiд 

Сонця»
02.55 Зона ночi
03.00 Найкращi... Серед 

повитух
03.15 Земцi
03.30 Чи повернеться 

лiкар?
03.45 Благодiйна медицина
03.55 Зона ночi
04.00 Вище неба
04.30 Зона ночi
04.35 К. Бiлокур. Послання

05.10 Х/ф «Застава в 
горах»

06.50 Х/ф «На прiзвисько 
Звiр»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40, 
01.50, 03.50 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Даiшники»
14.50, 17.00 Т/с 

«Павутиння-2»
22.00 Т/с «Пiд куполом»
23.00 Т/с «CSI. Маямi-10»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
02.20 Речовий доказ
03.20, 04.20 Правда життя
04.50 М/ф «Слоненя»

05.45 ДНК-2. В пошуках 
жiнки

07.00, 09.00, 17.00 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. 

Сезон другий»
12.00, 05.10 Нехай говорять
16.00, 03.45 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.00, 22.00, 03.15 Подiї 

дня
19.20, 04.30 Говорить 

УКраїна
22.30 Таємний код зламано
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Х/ф «Тi, що змiнюють 

реальнiсть» �

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, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що 

говорить iз 
привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

10.00, 15.45, 22.30, 00.40, 
02.50 Футбол News

08.00 Чемпiонат України. 
«Металург» – «Днiпро»

11.55, 20.50 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

12.25 Великий футбол
14.00, 17.00 Лiга Чемпiонiв
14.55 Live. Лiга Чемпiонiв 

УЄФА. «Шахтар» – 
«Байєр»

18.00 Д/с «Back in the 
USSR»

18.40 Чемпiонат України. 
«Ворскла» – 
«Металiст»

21.30 Лiга Чемпiонiв. 
«Динамо» – «Байєр». 
Сезон 2004/2005

23.55 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
«Шахтар» – «Байєр»

03.05 Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Еспаньол»
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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, 6 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ

ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ

05:00 «СПІВУЧАСТЬ У ВБИВСТВІ» 

НТН
Пані Тайсон вбита у своєму особ-
няку. Доказів немає, але злочи-
нець повинен бути обов’язково 
знайдений. Однак не турбота про 
справедливість, а занепокоєння 
про власну кар'єру керує тими, 
хто веде розслідування...

06:40 «ПРИВАТНИЙ ДЕТЕКТИВ...» 

НТН
Підприємець-початківець вирі-
шує відкрити приватне розшуко-
ве бюро. Отримати патент йому 
допомагає власник платного 
туалету. Але перший же затри-
маний героєм злочинець вияв-
ляється його покровителем...

01:20 «КОХАЮ, ТОМУ ЩО КОХАЮ» 

СТБ
На базу відпочинку «Веселка» 
приїжджає бухгалтер-ревізор 
Петро, правильний і принципо-
вий. Оселитися на базі він від-
мовляється, адже ревізія по-
винна бути незалежною...

03:05 «ЗМІЇ НА БОРТУ ЛІТАКА» 

ICTV
На борту літака, що летить над 
Тихим океаном, знаходиться 
вбивця. Він має намір убити па-
сажира, який  проходить свідком 
майбутньої справи про опіку. 
Вбивця випустив з контейнера 
смертельно отруйних змій...

00:05 «ШОКОЛАД» 

1+1
Якось у тихому містечку з'явля-
ються Вієнн Роше та її дочка 
Анук. Незабаром Вієнн відкри-
ває кондитерський магазин і 
продає шоколад, виготовлений 
за стародавніми рецептами...

00:10 «СЛУЖИТЕЛІ ЗАКОНУ» 

ICTV
Сему Джерарду доручено таєм-
но супроводжувати у в'язницю в 
Міссурі двох небезпечних зло-
чинців. На тому ж літаку летить 
в’язень Марк Шерідан, який 
звинувачується в убивстві двох 
агентів ФБР.

01:00 «ПІД ПРИЦІЛОМ КОХАННЯ» 

СТБ
З даху торгового центру впала 
Анна Власова — дочка бізнесме-
на. Однак мотивів для вбивства 
слідчий Борисов не знаходить. 
Сестра загиблої Кіра переконує 
його не закривати справу і хоче 
знайти вбивцю сама ...

02:35 «УТІКАЧ» 

ICTV
Убито дружину хірурга Річарда 
Кімбла. Його заарештовують за 
звинуваченням у вбивстві. Док-
тор  утікає  й самостійно веде пошук 
справжнього злочинця. Однак 
поліцейский детектив уже на-
ступає йому на п'яти.

06.05, 23.00, 01.00 Пiдсумки
07.05, 08.05, 23.15 Спорт
06.25 Доброго ранку, Україно!
08.00, 08.30, 18.20, 01.20 

Новини
06.35 Хочу все знати
07.45, 08.20 Гiсть студiї
07.20 Тема дня
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25 

Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка
09.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
10.00 Урочисте покладання 

квiтiв до Меморiалу 
Вiчної Слави на могилi 
Невiдомого солдата

10.15 Т/с «Агент особ-ливого призначення»
11.00, 19.10 Концерт до 70-ї рiчницi визволення 

Києва вiд нiмецько-фашистських 
загарбникiв

12.30 Урочистi заходи до 
70-ї рiчницi 
визволення Києва вiд 
нiмецько-фашистських 
загарбникiв

13.30 Х/ф «Визволення». 2 с.
15.00 Парламентськi 

слухання у Верховнiй 
Радi України

18.00, 01.40 Про головне
18.35 Фiнансова 

перспектива
18.45, 21.20 Дiловий свiт
20.50 Лото «Мегалот»
21.30 Концерт з Майдану 

Незалежностi до 70-ї рiчницi визволення 
Києва вiд нiмецько-фашистських 
загарбникiв

22.50 Лото «Суперлото», 
«Трiйка», «Кено»

23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи

05.35 Т/с «Пасiчник»
Колишній слідчий 
МУРа після се-
рйозного пора-
нення змушений 
у 38 років зали-
шити успішну 
службу і вийти на 
пенсію. Виру-
шивши у село до 
родичів, голов-
ний герой споді-
вається на спо-
кійне життя, про-
те замість цього 
йому доводиться 
розслідувати міс-
цеві злочини.

06.15 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 «Береги моєї 

мрiї»
11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний суд
15.50 Давай одружимося
16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.05 Т/с «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Береги моєї 

мрiї»
22.25 Т/с «Червонi гори»
00.30 Х/ф «Виклик» �
02.35 Подробицi
03.05 Слiдство вели...
04.50 Стосується кожного

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»
11.35 Росiйськi сiмейнi 

драми
12.40 Т/с «Пильна робота»
13.40 Т/с «Пильна робота»
14.40 Т/с «Пильна робота»
15.40 Т/с «Убити Сталiна»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Убити Сталiна»
21.25 Т/с «Убити Сталiна»
22.30 Територiя обману
23.50 ТСН
00.05 Тачки-2
00.30 Х/ф «Пiд прицi-

лом» �
Викрадачі машин  
Джессі і Сем зна-
ходять дещо на 
задньому сидінні 
автомобіля, що 
може змінити їх-
нє життя. Брай-
ан, не знайомий 
з хлопцями, укла-
дає угоду, яка 
допоможе йому 
знову піднятися 
на вершину одні-
єї з найбільших 
інвестиційних 
фірм.

02.25 Т/с «Пильна робота»
03.10 Х/ф «Пiд прицi-лом» �
04.50 Територiя обману

04.50 Служба розшуку дiтей
05.00 Факти
05.30 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.35 Економiчний iнтерес
06.45 Т/с «Таксi»
07.10 Т/с «Леся+Рома»

Головні герої – 
креативна Лесь-
ка, яка часто гово-
рить дурниці під 
виглядом слуш-
них думок, і послі-
довний красень-
чоловік Рома, 
який не поступа-
ється своїй коха-
ній умінням вля-
пуватися в мараз-
матичні ситуації.

07.40 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.00 Т/с «Лiтєйний»
12.00 Т/с «Пастка»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пастка»
14.25 Т/с «Братство 

десанту»
16.35 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «Братство 

десанту»
22.20 Т/с «Пастка»
00.10 Х/ф «Втiкач» �
02.35 Кримiнальний облом
03.05 Х/ф «Змiї на борту 

лiтака» �
04.40 Про-Ziкаве.ua

05.50 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Зiркове життя
10.55 Врятуйте нашу сiм'ю-2
13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 МайстерШеф-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 МайстерШеф-3
01.20 Х/ф «Кохаю, тому що 

кохаю» �
02.55 Х/ф «Щит i меч» �

Радянський роз-
відник Олек-
сандр Бєлов, 
який виїхав до Ні-
меччини під ім’ям 
німця – репатрі-
анта Іоганна Вай-
са,  досяг міцно-
го положення в 
абвері, дослу-
жився до чину 
обер - лейтенан-
та і перевівся в 
Берлін, в службу 

СС...

04.05 Нiчний ефiр

05.30 Т/с «Вперед – до 
успiху»

06.15 М/с «Губка Боб»
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша-2»
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 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 «Третя планета вiд 

Сонця»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Середньовiччя 

зачиняється о 18.00
03.05 Я, милiстю Божою, 

пан возний
03.30 Український 

Соломон, або 
Українська правда i 
закон

03.40 Зона ночi
03.45 Видряпатися на попа
04.00 Бий, хто цнотливий
04.15 Утраченi права
04.30 Магдебурзькi хронiки
04.45 Зона ночi
04.50 Княгиня Ольга
05.00 Рай

05.00 Х/ф «Спiвучасть у 
вбивствi»

06.40 Х/ф «Приватний 
детектив, або 
Операцiя 
«Кооперацiя»

08.30, 16.45, 19.00, 21.40, 
01.50, 03.20 Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Даiшники»
14.50, 17.00 Т/с 

«Павутиння-2»
22.00 Т/с «Пiд куполом»
23.00 Т/с «CSI. Маямi-10»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
02.20 Речовий доказ
03.50 Правда життя

22.30 Таємний код зламано
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 

Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Карпов. Сезон 

другий»
12.00, 04.50 Нехай говорять
16.00, 03.25 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.10 Говорить 

УКраїна
20.00 Т/с «П'ятницький. 

Глава третя»
22.00, 02.55 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Т/с «Форс-мажори»
05.40 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, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що 

говорить iз 
привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

10.00, 15.40, 22.30, 01.35, 
03.45 Футбол News

06.15, 13.55 Огляд вiвторка. 
Лiга Чемпiонiв УЄФА

08.00 Лiга Чемпiонiв. 
«Динамо» – «Байєр». 
Сезон 2004/2005

10.30, 16.00 Найкращi 
моменти матчiв. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

12.50 Д/с «Back in the 
USSR»

13.25 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

18.45 Live. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА. «Зенiт» – 
«Порту»

21.00 Нiч Лiги Чемпiонiв
21.40 Live. Найкращi 

моменти матчiв. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

00.00 Огляд середи. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

06.05, 23.00, 01.00 Пiдсумки
07.05, 08.05, 23.15 Спорт
06.25 Доброго ранку, Україно!
07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 

15.00, 18.20 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть 

студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.15, 20.55 Офiцiйна 

хронiка
09.40 Книга.ua
10.00 Пряме включення з 

Кабiнету Мiнiстрiв 
України

10.15, 16.20 Т/с «Таємниця 
старого мосту»

11.00 Т/с «Агент 
особливого 
призначення»

11.45 Формула захисту
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 

свiт
12.15 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
12.35 Свiтло
12.55 Х/ф «Визволення». 3, 

4 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 Останнє 

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

«Великий день 
Перемоги»

22.55 Лото «Трiйка», 
«Кено», «Максима»

23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору 

«Умора»

05.35 Т/с «Пасiчник»
06.15 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 «Береги моєї 

мрiї»
11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.20 Слiдство вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний суд
15.50 Давай одружимося
16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.00 Стосується кожного
19.05 Т/с «Пасiчник»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Береги моєї 

мрiї»
22.25 Т/с «Нiмий»

Так склалися об-
ставини, що в мо-
розну зимову ніч 
молоді люди Го-
ша, Даша і Вале-
рій змушені шука-
ти порятунку від 
холоду. Оскільки у 
друзів немає ін-
шого виходу, вони 
залазять в чужий 
будинок. Тут вони 
опиняються під 
прицілом рушниці 
дивного чоловіка.

02.00 Подробицi
02.30 Д/ф «Ю. Гагарiн. 

Смерть без права 
переписки»

03.20 Слiдство вели...
04.50 Т/с «Пасiчник»

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»
11.25 Росiйськi сiмейнi 

драми
12.30 Т/с «Пильна робота»
13.30 Т/с «Пильна робота»
14.30 Т/с «Убити Сталiна»
15.40 Т/с «Убити Сталiна»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Убити Сталiна»

Осінь 1941 року. 
Німецькі полчи-
ща докотилися 
до Москви. Тут їм 
стають перешко-
дою героїчні зу-
силля радянсь-
ких воїнів і рання 
морозна зима. 
Але становище 
на фронті дуже 
важке, ворога 
ледь вдається 
стримувати. А ке-
рівництво рейху 
вирішує завдати 
нищівного і під-
ступного удару – 
вбити Сталіна.

21.25 Т/с «Убити Сталiна»
22.30 Т/с «Убити Сталiна»
23.50 ТСН
00.05 Х/ф «Шоколад»
02.35 Т/с «Пильна робота»
03.20 ТСН
03.35 Х/ф «Шоколад»

04.50 Факти
05.20 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Економiчний iнтерес
06.40 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.40 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.00 Т/с «Лiтєйний»
12.05 Т/с «Пастка»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пастка»
14.30 Т/с «Братство 

десанту»
16.35 Т/с «Лiтєйний»

На «Літєйному» – 
нове призначен-
ня: у відділі з’яви-
ться новий ха-
ризматичний на-
чальник, генерал 
Шаламов – бойо-
вий офіцер й ін-
телектуал, який 
однаково впев-
нено почувається 
і в кабінеті за 
комп’ютером, і в 
перестрілці з 
бандитами. Йому 
під силу розгада-
ти складний код і 
передбачити 
кроки злочинців.

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

десанту»
22.15 Т/с «Пастка»
00.10 Х/ф «Служителi 

закону» �
02.35 Х/ф «Втiкач» �
04.25 Про-Ziкаве.ua

04.25 Чужi помилки
05.10 Усе буде добре!
06.40 Неймовiрна правда 

про зiрок
08.05 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок

Неймовірні фак-

ти про життя зі-

рок вітчизняного 

та світового шоу -

бізнесу. Цікаві та 

актуальні новини, 

ексклюзивні ві-

део та інтерв’ю зі 

знаменитостями. 

Тепер глядачі 

можуть спробу-

вати зрозуміти 

мотиви вчинків  

своїх кумирів...

20.00 Зваженi та щасливi-3
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Зваженi та щасливi-3
01.00 Х/ф «Пiд прицiлом 

кохання» �
02.50 Х/ф «Щит i меч» �
04.35 Нiчний ефiр

05.25 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 Т/с «Молодiжна 

команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.30 Kids'Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без 

гроша-2»
16.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 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 «Третя планета вiд 

Сонця»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Джерела Вiтчизни
03.00 Братiє i дружино
03.15 За литовської доби
03.30 Дике поле
03.45 Зона ночi
03.50 Пiд знаком лиха
04.30 Кохання всього життя
04.50 Зона ночi
04.55 Тася
05.05 Я на свiтi такий один

04.50 Т/с «Павутиння-2»
08.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00 Т/с «Даiшники»
14.50 Т/с «Павутиння-2»
16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Павутиння-2»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Даiшники»
21.40 Свiдок
22.00 Т/с «Пiд куполом»
23.00 Т/с «CSI. Маямi-10»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
02.30 Свiдок
03.00 Речовий доказ
03.20 Правда життя
03.50 Свiдок
04.20 Правда життя

22.30 Таємний код зламано
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 

Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

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

«Слiд»
10.00 Т/с «Карпов. Сезон 

другий»
12.00, 04.50 Нехай говорять
16.00, 03.25 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.20, 04.10 Говорить 

УКраїна
20.00 Т/с «П'ятницький. 

Глава третя»
22.00, 02.55 Подiї дня
23.30 Т/с «Мент у законi-5»
01.30 Т/с «Форс-мажори»
05.40 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, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що 

говорить iз 
привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi 

таємницi»
18.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

10.00, 15.40, 22.50, 00.35, 
02.55 Футбол News

06.15, 14.45 Огляд середи. 
Лiга Чемпiонiв УЄФА

07.40, 16.05 Топ-матч
08.00, 16.20 Лiга Чемпiонiв 

УЄФА. «Барселона» – 
«Мiлан»

10.35 Найкращi моменти 
матчiв. Лiга Чемпiонiв 
УЄФА

12.40 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
«Зенiт» – «Порту»

18.30, 00.00 Шлях до 
Турина

19.50 Live. Лiга Європи 
УЄФА. «Лудогорець» 
– «Чорноморець»

22.00 Live. Найкращi 
моменти матчiв. Лiга 
Європи УЄФА

00.55 Лiга Європи УЄФА. 
ПСВ – «Динамо»
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06:35 «ВАНЄЧКА» 

СТБ
1998 рік. Наївна красуня Надя 
приїжджає до Москви поступати 
у ВДІК. Але єдині московські 
знайомі Наді гинуть в автоката-
строфі, і вона залишається сама 
в чужому місті... з сиротою Іван-
ком на руках.

21:30 «КИДОК КОБРИ» 

НТН
Джеймс МакКаллен — головний 
постачальник збройових систем 
на планеті. Він створює унікаль-
ні боєголовки, які намагається 
викрасти група бійців. Йому на 
допомогу приходить надсекрет-
ний військовий загін...

00:40 «ПРЕСТИЖ» 

ІНТЕР
Роберт і Альфред — фокусники-
ілюзіоністи, які на рубежі XIX і XX 
сторіч змагалися один з одним 
в Лондоні. З роками їхня дружня 
конкуренція на професійному 
ґрунті переростає в справжню 
війну.

02:05 «ЗОЛОТО МАККЕНИ» 

ICTV
Тисячу років зберігали апачі ле-
генду про таємничий каньйон і  
приховане в ньому золото, яке 
охороняють охоронці могутньо-
го племені... Шериф Маккенна 
випадково дізнається про те, де 
захований скарб...

19:10 «ГАРРІ ПОТТЕР І ТАЄМНА КІМНАТА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Машини літають, дерева б'ють-
ся, а таємничий ельф з'явля-
ється, щоб попередити Гаррі 
Поттера про небезпеку на само-
му початку другого року в Гог-
вортсі. Гаррі, Рон і Герміона по-
винні використати свої чари...

19:55 «ІНДІАНА ДЖОНС І ОСТАННІЙ...» 

ICTV
Цю річ багато хто шукав. Але 
тільки у Індіани Джонса є відмін-
ні шанси знайти, нарешті, Свя-
щенний Грааль. Правда, для 
цього йому знадобиться допо-
мога професора Джонса-стар-
шого...

22:20 «ТАКСІ-3» 

1+1
Банда Санта-Клаусів тероризує 
Марсель у переддень Різдва, 
обіцяючи обчистити місто до-
щенту. Комісар поліції задумав 
провести найбільшу операцію, 
де головна роль буде відведена 
таксистові Даніелю...

00:15 «ЛАБІРИНТ ФАВНА» 

1+1
Іспанія 1940-х років. Країна у 
вихорі внутрішніх і зовнішніх 
конфліктів. У цей час 10-річна 
Офелія з родини високопостав-
леного офііцера відкриває у 
дворі їхнього будинку лабіринт 
із таємничими істотами...

06.05, 23.00, 01.00 
Пiдсумки

06.15, 07.05, 08.05 Спорт
06.25 Доброго ранку, 

Україно!
08.00, 08.30, 12.00, 15.00, 

18.20, 01.50, 03.10, 
04.15 Новини

06.35 Хочу все знати
06.45, 08.20 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
07.45 Тема дня
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»
10.20 Т/с «Агент 

особливого 
призначення»

11.20 Нехай вам буде 
кольорово!

12.10, 18.50, 21.30 Дiловий 
свiт

12.20 Вiра. Надiя. Любов
13.10 Українського роду
13.40 Х/ф «Визволення». 5 с.
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.40 Крок до зiрок
17.05 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова 

перспектива
19.15 Концерт «Мiсту-герою Києву 

присвячується...»
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», «Ке-но», «Секунда удачi»
23.20 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору 

«Умора»
01.20 Наркоманiя вилiковна
02.10 ТелеАкадемiя

05.35 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 «Береги мої мрiї»
11.10 Слiдство вели...
12.00 Новини
12.30 Слiдство вели...
13.40 Судовi справи
14.40 Сiмейний суд
15.50 Давай одружимося
16.45 Т/с «Хатня робiтниця»
17.50 Новини
18.05 Х/ф «Тариф 

«Щаслива сiм'я»
Ніна одержує 
звістку про те, 
що її дідусь Пав-
ло Олексійович 
Назаров потра-
пив до лікарні з 
широким інфар-
ктом. Дівчина 
терміново виїж-
джає в Старо-
сільськ, щоб 
з’ясувати, що 
сталося з її ді-
дом.

20.00 Подробицi
20.30 Шустер Live
00.40 Х/ф «Престиж» �
03.00 Д/ф «Президент Всія 

Русi»
04.00 Слiдство вели...

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

нiч»
11.20 Росiйськi сiмейнi 

драми
12.20 Т/с «Пильна робота»
13.20 Т/с «Убити Сталiна»
14.30 Т/с «Убити Сталiна»
15.40 Т/с «Убити Сталiна»
16.45 ТСН. Особливе
17.10 Т/с «Кохання та 

покарання»
19.30 ТСН
20.15 Вечiрнiй квартал
22.10 Супергерої
23.15 Х/ф «Смак життя» �

Жінка, яку поки-
нув чоловік, 
знайомиться з 
самотнім ліфте-
ром, який нещо-
давно втратив 
доньку. Дружба з 
ним допомагає їй 
знову відчути 
смак життя.

01.10 Х/ф «У пошуках нянi»
02.45 Т/с «Пильна робота»
03.30 Росiйськi сiмейнi 

драми
04.20 ТСН. Особливе
04.45 Тачки-2

04.30 Служба розшуку дiтей
04.40 Факти
05.05 Свiтанок
06.10 Дiловi факти
06.15 Економiчний iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.00 Т/с «Лiтєйний»
12.00 Т/с «Пастка»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пастка»
14.25 Т/с «Братство 

десанту»
16.35 Т/с «Лiтєйний»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.00 Машина часу
21.55 Т/с «Пастка»

У великій компа-
нії «Хаммерт»,  в 
обхід російських 
спецслужб, ве-
деться розробка 
водневого двигу-
на і альтератив-
ного палива. До-
пустити таке не 
можна, тому 
Олександру 
Яновську термі-
ново викликають 
з Нью-Йорка у 
Москву.

23.55 Максимум в Українi
00.20 Х/ф «Зупинка-2. Не 

озирайся!» �
02.05 Х/ф «Золото 

Маккени» �
04.15 Т/с «Неймовiрна 

iсторiя»

05.50 Чужi помилки
06.35 Х/ф «Ванєчка» �
08.40 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Т/с «Сiмейний дiм»
14.45 Звана вечеря
15.45 Т/с «Сiмейний дiм»
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
20.00 Танцюють усi!-6
22.00 «Вікна»-новини
22.40 Танцюють усi!-6
00.10 Куб-4
01.55 Х/ф «Прощальна 

гастроль Артиста» �
Запеклий злочи-
нець на прізвись-
ко Артист, погра-
бувавши ювелір-
ний магазин, по-
трапив у в’язни-
цю. Однак ще пе-
ребуваючи на зо-
ні, він спланував 
пограбування ін-
касаторів і після 
успішної втечі 
приступив до ме-
тодичного вті-
лення свого зло-

чинного задуму.

03.15 Х/ф «Щит i меч» �
04.25 Нiчний ефiр

05.20 Служба розшуку дiтей
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 Т/с «Молодiжна 

команда»
10.00 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-2»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.20 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна 

команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
00.10 Репортер
00.20 Т/с «Щоденники 

вампiра»
01.15 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
02.40 Зона ночi
02.45 Де ти, Україно?
03.35 Зона ночi
03.40 Чорний колiр 

порятунку
04.10 Перетворення
04.25 Зона ночi
04.30 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
04.45 Скiфи
04.55 Зона ночi
05.00 Iван Франко

04.50 Т/с «Павутиння-2»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
13.00 Т/с «Даiшники»
14.50 Т/с «Павутиння-3»
16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Павутиння-3»
19.00 Свiдок
19.30 Х/ф «Вовчий острiв»
21.30 Х/ф «Кидок кобри»
23.55 Х/ф «Криваве 

кохання» �
01.40 Т/с «Слiдство веде Да 

Вiнчi»
03.10 Правда життя
03.40 М/ф «Незвичайний 

матч»

06.05 Таємний код зламано
07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде 

зiзнання
08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.30 

Т/с «Слiд»
10.00, 21.00 Т/с 

«П'ятницький. Глава 
третя»

12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова 

iсторiя»
19.00, 22.00, 02.45 Подiї 

дня
19.20, 03.15 Говорить 

УКраїна
23.20, 04.40 Т/с «Мент у 

законi-5»
01.20 Т/с «Форс-мажори»

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 Країна У
11.00, 00.30 Т/с «Та, що 

говорить iз 
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 «Нiч у музеї»
22.40 Тузик & Барбос шоу
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.20 Теорiя зради
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку

10.00, 15.40, 23.25, 01.30, 
03.40 Футбол News

06.15 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

08.00 Лiга Європи УЄФА. 
ПСВ – «Динамо»

10.35 Найкращi моменти 
матчiв. Лiга Європи 
УЄФА

12.40 Огляд середи. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

13.55, 01.00 Futbol Mundial
14.30 Огляд матчiв. Лiга 

Європи УЄФА
16.00 Лiга Європи УЄФА. 

«Лудогорець» – 
«Чорноморець»

18.55 Live. Чемпiонат 
України. «Iллiчiвець» 
– «Металург»

21.25 Live. Чемпiонат 
Нiмеччини. 
«Ганновер» – 
«Айнтрахт»

23.50 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

00.25 Чемпiонат Iталiї. 
Передмова до туру

06.00 Пiдсумки
06.20 Творчi проекти 

М. Поплавського
07.05 Унiверситет зiрок
08.00 Євроiнтеграцiя
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
12.10 Х/ф «Визволення». 6 с.
13.30 Театральнi сезони
14.25 В гостях у Д. Гордона
15.25 Спiває О. Пекун
17.30 Золотий гусак
17.55 Український акцент
18.25 Футбол. ЧУ. Прем'єр-

лiга. «Говерла» 
(Ужгород) – 
«Шахтар» (Донецьк)

20.25 Кроки на Захiд
20.45, 01.45 Слово 

регiонам
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.10 Концерт І. Маргулiса 

«Листи»
01.55 Хiт-парад 

«Нацiональна 
двадцятка» (iз 
сурдоперекладом)

03.05 Доки батьки сплять
03.45 Школа юного 

суперагента
04.00 Служба розшуку дiтей
04.05 ТелеАкадемiя
05.05 Надвечiр'я

05.30 Шустер Live
09.30 Усе для мами
10.00 Д/ф «Битва за Київ»
11.00 Х/ф «Кохати по-

росiйськи»

Про становлення 
фермерства в 
російському селі. 
Автори розпові-
дають про кількох 
людей – колиш-
нього секретаря 
обкому з дружи-
ною, багатодітну 
вдову, фермера, 
міського меш-
канця з дружи-
ною, які отрима-
ли будинок у 
спадщину від тіт-

ки.

12.55 Х/ф «Тариф 
«Щаслива сiм'я»

15.00 Мiжнародний 
фестиваль гумору 
«Юрмала-2012»

18.00 Т/с «Два Iвани»
20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Два Iвани»
22.25 Великий бокс. О. Усик 

– Ф. Ромеро, 
В. Узєлков – 
Дж. Кодрiнгтон

00.00 Мiс Всесвiт-2013
02.15 Т/с «Нiмий»

06.10 Х/ф «Невидимий 

дотик»

Після автоката-
строфи Том зна-
ходиться в комі, 
але Яні він пока-
зується у вигляді 
примари не тіль-
ки з метою поза-
гравати, але й 
запобігти справ-
жній катастрофі – 
майбутньому за-

міжжю Яни...

08.15 ТСН
09.00 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ?»
10.00 М/с «Енгрi бердс»
10.05 Свiтське життя
11.15 Чотири весiлля
12.40 Операцiя «Краса» –2
14.15 Мiняю жiнку-5
15.30 М/с «Маша i Ведмiдь»
15.40 Супергерої
16.25 Вечiрнiй квартал
18.30 Розсмiши комiка-4
19.30 ТСН
20.00 Вишка
22.20 Х/ф «Таксi-3»
00.15 Х/ф «Лабiринт 

фавна» �
02.20 Х/ф «Смак життя» �
03.45 Х/ф «Лабiринт 

фавна» �
05.35 ТСН

05.00 Факти
05.35 Свiтанок
06.40 Козирне життя
07.10 Х/ф «Переможець 

ураганiв»
08.55 Зiрка YouTube
10.05 Дача
10.50 Квартирне питання
11.50 За кермом
12.10 «Путьова» країна
12.30 Наша Russia
13.35 Х/ф «Iндiана Джонс. 

У пошуках втраченого 
ковчега»

16.10 Х/ф «Iндiана Джонс i 
Храм долi»

18.45 Факти. Вечiр
19.00 Надзвичайнi новини. 

Пiдсумки
19.55 Х/ф «Iндiана Джонс i 

останнiй хрестовий 
похiд»

22.40 Х/ф «Iндiана Джонс i 
королiвство 
кришталевого 
черепа»
1957-й . Радянсь-
кі спецслужби 
викрадають дав-
ню кохану Індіани 
Джонса, ставля-
чи його перед ви-
бором: бездіяль-
ність і смерть 
подруги або до-
помога радянсь-
кій розвідці у по-
шуках легендар-
ного криштале-
вого черепа ...

01.05 Х/ф «Служителi 
закону» �

03.10 Х/ф «Гуркiт грому» �
04.35 Т/с «Неймовiрна 

iсторiя»
05.20 Про-Ziкаве.ua

05.55 Х/ф «Мерi Поппiнс, 
до побачення!» �

07.00 Караоке на Майданi
07.55 Їмо вдома
09.00 Усе буде смачно!
10.55 Зваженi та щасливi-3
15.10 Танцюють усi!-6
19.00 Х-Фактор-4
22.00 Моя правда
23.15 Х-Фактор-4
00.40 Детектор брехнi-4
01.50 Х/ф «Не сумуй» �

Після закінчення 
Петербурзького 
університету, пов-
ний надій і гран-
діозних планів, 
повертається в 
рідне містечко 
молодий лікар 
Бенжамен Глонті. 
Але життя, як і до 
його від’їзду, те-
че у своєму рит-
мі. Бенжамен по-
чав сумувати з 
приводу  нереа-
лізованого життя. 
І тоді, щоб влаш-
тувати справи 
брата, Софіко 
вирішила одру-
жити його з доч-
кою старого ліка-

ря...

03.20 Нiчний ефiр

05.45 М/с «Роги i копита»
06.55 Х/ф «Лускунчик. 

Принц горiхiв»
07.45 Знайти крайнього
08.55 «М'ясорупка»
10.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор 

проти шефа
12.05 Шурочка
13.25 Рудi
14.15 Дорослi, як дiти
15.25 Уже котрий день
16.30 Про що говорять 

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

Микитович та Змiй 
Горинич»

19.10 Х/ф «Гаррi Поттер i 
таємна кiмната»

22.25 Х/ф «Шибайголова» �
00.45 Х/ф «Змiя в тiнi 

орла» �
02.40 Зона ночi
02.45 С. Параджанов. 

Вiдкладена прем'єра
03.00 Драма на двi дiї
03.40 Зона ночi
03.45 Райськi сади гетьмана 

Сагайдачного
04.00 Гартуючи юнацтво
04.15 З полону – на волю
04.30 Останнi лицарi
04.45 Зона ночi
04.50 Так нiхто не кохав
05.15 Зона ночi

04.00 Т/с «Павутиння-2»
07.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»
11.30, 03.10 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30, 03.40 Правда життя
14.00 Легенди шансону
15.00 Х/ф «Вовчий острiв»
16.55 Х/ф «Кидок кобри»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-5»
23.00 Таємницi 

кримiнального свiту
23.30 Х/ф «Христина» �
01.40 Х/ф «Криваве 

кохання» �
04.10 М/ф «Слоненя-

турист»

06.10, 02.45, 05.00 Т/с 
«Мент у законi-5»

07.00, 19.00, 02.25 Подiї
07.10 Х/ф «Сержант Бiлко» 

�

09.00, 10.00, 21.20, 22.20 
Т/с «Iнтерни»

11.00 1 за 100 годин
12.00 Як двi краплi
15.00 Х/ф «Волошки для 

Василини» �
17.00, 19.20 Т/с «Вiдбиток 

кохання»
23.20 Хто гiдний бiльшого?
00.20 Х/ф «Крила янгола» 

�

06.30 Срiбний апельсин

06.00 «Єралаш»
07.10 М/с «Ескiмоска»
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 Х/ф «Iгор»
12.10 Т/с «Ксена – 

принцеса-воїн»
15.50 Х/ф «Шаленi 

перегони»
17.50 Х/ф «Нiч у музеї»
19.55 Країна У
21.00 Вiталька
22.00 Велика рiзниця
00.10 Х/ф «Земля 

вампiрiв» �
02.00 До свiтанку

12.35, 16.45, 21.45, 01.00, 
03.20 Футбол News

06.15 Чемпiонат Iталiї. 
Передмова до туру

07.20 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

08.00 Чемпiонат України. 
«Iллiчiвець» – 
«Металург»

11.25 Чемпiонат Англiї. 
Передмова до туру

12.00, 12.55, 15.30, 18.00, 
20.30 Футбол Live

13.25 Live. Чемпiонат 
України. «Зоря» – 
«Таврiя»

15.55 Live. Чемпiонат 
України. «Ворскла» – 
«Карпати»

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

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

23.00 Чемпiонат Англiї. 
«Лiверпуль» – 
«Фулгем»
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16:00 «СУСІДИ ЗА РОЗЛУЧЕННЯМ» 
ІНТЕР

Рита і Сергій — колишнє под-
ружжя. Живучи в одній квартирі, 
обидва плекають одну мрію — 
швидше розміняти її і роз'їхати-
ся. Конфлікт розростається. 
Дочка Катя займає позицію спо-
стерігача...

21:20 «ЧУМОВА П’ЯТНИЦЯ» 
НОВИЙ КАНАЛ

Як і більшість тінейджерів, 15-
річна Анна ніяк не може знайти 
спільну мову зі своєю матір'ю 
Тесс. Нескінченні сварки лунають 
на весь будинок. Але стається 
диво —  у п'ятницю вони проки-
нулися, обмінявшись тілами!

23:15 «ЗАСЛІПЛЕНИЙ БАЖАННЯМИ» 
НОВИЙ КАНАЛ

Диявол перетворюється на 
розпусну красуню, яка приму-
шує чоловіків божеволіти. Не-
вдаха-програміст — найкращий 
об'єкт для вербування. Предмет 
продажу — безсмертна душа. 
Ціна — сім бажань...

00:25 «ВОЇНИ СВІТЛА» 
ICTV

2019 рік. Глобальна епідемія 
перетворила більшість людей на 
вампірів, поставивши людство 
на межу вимирання. В умовах 
дефіциту крові безтурботне 
майбутнє, на жаль, не світить ні 
людям, ні кровопивцям...

04.20 Т/с «Павутиння-3»
07.45 Т/с «Далекобiйники-2»
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 «Христина» �
03.35 Речовий доказ
04.35 Правда життя
05.30 М/ф «Казка про чужi 

фарби»

06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Волошки для 

Василини» �
09.00 Прем'єра! Свiт на 

смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00, 14.00 Т/с «Троє в 

Комi»
14.50, 17.00, 18.00 Т/с 

«Iнтерни»
19.00, 02.40 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Чорний лiс» �
03.25 Х/ф «Ще одна з роду 

Болейн» �
05.10 Срiбний апельсин
05.30 Х/ф «Крила янгола» �

05.25 Великий бокс.           
В. Узєлков – Дж. 
Кодрiнгтон, О. Усик – 
Ф. Ромеро

06.35 Мiжнародний 
фестиваль гумору 
«Юрмала-2012»

09.25 Школа доктора 
Комаровського

10.00 Орел i решка. Назад у 
СРСР

11.00 Осiння кухня
12.00 Т/с «Два Iвани»
16.00 Х/ф «Сусiди за 

розлученням»
18.00 Одна родина
20.00 Подробицi тижня
21.00 Т/с «Вир чужих 

бажань»
00.55 Х/ф «У Бога свої 

плани»
Настя, сурогатна 
мати, втрачає 
можливість мати 
дітей, так і не на-
родивши власну 
дитину. Життя 
для неї не має  
сенсу. Вона 
знайомиться з 
молодиком, щоб 
разом скоїти са-
могубство, однак 
на краю прірви 
змінює своє рі-
шення...

02.25 Х/ф «Кохати по-
росiйськи»

03.50 Подробицi тижня
04.35 Д/ф «Битва за Київ»

06.05 Х/ф «У пошуках нянi»
Після звільнення 
чергової няні 13-
річний Леон вирі-
шив сам підібра-
ти хатню робітни-
цю. Його друг 
Моріц пожарту-
вав над прияте-
лем і замовив... 
дівчину за викли-
ком.  Джеккі, яка 
прийшла, відчула 
симпатію до Лео-
на і залишилася 

як няня.

07.50 Марiччин кiнозал
08.25 ТСН
09.00 Лотерея «ЛОТО-

ЗАБАВА»
10.00 Супергерої
10.35 Смакуємо
11.10 Х/ф «Гюльчатай»
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Битва хорiв
22.00 Свiтське життя
23.05 Що? Де? Коли?-2
00.10 Х/ф «Будинок із 

башточкою»
01.55 Х/ф «Невидимий 

дотик»
03.30 Смакуємо
03.55 Операцiя «Краса» –2
05.05 Чотири весiлля

05.35 Факти
05.55 Свiтанок
07.10 Квартирне питання
08.00 Анекдоти по-

українськи
08.20 Дача
09.05 Х/ф «Переможець 

ураганiв»
Алекс Райдер – 
14-річний сиро-
та, якого виховує 
дядько. Коли йо-
го опікун неспо-
дівано гине, 
хлопчина дізна-
ється, що той був 
агентом Бри-
танської секрет-
ної служби. Уряд 
просить Алекса 
продовжити 
виконання місії 
дядька...

11.00 Козирне життя
11.30 Машина часу
13.25 Х/ф «Iндiана Джонс i 

останнiй хрестовий 
похiд»

16.10 Х/ф «Iндiана Джонс i 
королiвство 
кришталевого 
черепа»

18.45 Факти тижня
19.55 Наша Russia
20.40 «Путьова» країна
21.00 Головна програма
22.05 Х/ф «Червона 

Шапочка» �
00.25 Х/ф «Воїни свiтла» �
02.00 Х/ф «Зупинка-2. Не 

озирайся!» �
03.25 Т/с «Неймовiрна 

iсторiя»
04.10 Про-Ziкаве.ua

05.05 Х/ф «Мерi Поппiнс, 
до побачення!» �

06.20 Їмо вдома
07.10 МайстерШеф-3
09.00 Усе буде смачно!
09.55 Караоке на Майданi
10.55 МайстерШеф-3
14.00 Х-Фактор-4
19.00 Битва екстрасенсiв
21.15 Один за всiх
22.30 Х/ф «Мама 

мимоволi» �
01.10 Х/ф «Ванечка» �
03.00 Х/ф «Усе 

починається з 
дороги» �
Хроніка життя 

бригади буді-

вельників, яку 

довелося очоли-

ти монтажникові, 

який несподівано 

залишився без 

дружини і без ро-

боти. Багато ж 

зусиль доклав 

Степан Боков, 

призначений на-

чальником най-

відсталішої ді-

лянки...

04.25 Нiчний ефiр

05.35 М/с «Роги i копита»
06.40 М/с «Барбоскiни»
07.45 Церква Христова
08.00 М/ф «Астерикс i 

вiкiнги»
09.30 Спiвай, якщо зможеш
11.15 Мачо не плачуть
11.55 Божевiльний автостоп
12.55 Х/ф «Гаррi Поттер i 

таємна кiмната»
16.05 М/ф «Добриня 

Микитович та Змiй 
Горинич»

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

проти шефа
21.20 Х/ф «Чумова 

п'ятниця»
23.15 Х/ф «Заслiплений 

бажаннями» �
01.10 Х/ф «Як по маслу» �
02.50 Зона ночi
02.55 Благословляю i 

молюся
03.25 Митрополит Дмитро 

Могила
03.55 Зона ночi
04.00 Моя адреса – 

Соловки. Не вдарте 
жiнку навiть квiткою

04.20 Воля вiдходить з 
боями

04.35 Великий злам
04.45 Зона ночi
04.50 Сумний П'єро
05.15 Зона ночi

06.00 М/ф «Легенда про 
лицаря»

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/ф «Марко-Макако»
12.00 Х/ф «Шаленi 

перегони»
14.05 Х/ф «Вуличнi танцi»
16.05 Х/ф «Вуличнi танцi-2»
18.00 Зупинiть, я 

закохалась!
20.00 Країна У
21.05 Вiталька
22.05 «IНародний» артист
00.05 Одна за всiх
01.00 Профiлактика

06.15 Огляд матчiв. Лiга 
Європи УЄФА

08.00 Чемпiонат України. 
«Говерла» – «Шахтар»

10.20 Д/с «Back in the 
USSR»

11.00, 00.00 Журнал. Лiга 
Чемпiонiв УЄФА

13.25 Live. Чемпiонат 
України. «Нива» – 
«Олiмпiк»

15.55 Live. Чемпiонат 
України. «Металург» – 
«Металiст»

18.55 Live. Чемпiонат Украї-ни. «Чорноморець» – 
«Севастополь»

21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат Iспа-нiї. «Бетис» – «Барсе-лона». 2-й тайм
00.55 Чемпiонат України. 

«Металург» – 
«Металiст»

06.05 Свiт православ'я
06.40 Криве дзеркало
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
11.20, 02.10 Секрети успiху
11.55 Як ваше здоров'я?
12.55 Крок до зiрок
13.50 Маю честь запросити
14.45 В гостях у Д. Гордона
15.40 Золотий гусак
16.05 Караоке для дорослих
17.00 Дiловий свiт. Тиждень
17.30 Д/ф «Приречений на 

кохання»
18.10 День знань КНУКiМ
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 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
01.20 Пiдсумки тижня
02.40 Д/ф «Пошук Мазепи»
03.25 Наш спорт. 

Олiмпiйським курсом
03.40 Свiтло
04.05 ТелеАкадемiя
05.05 Вiра. Надiя. Любов

ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

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

Євгенія КРИВЕНКО, курсант Національної академії ДПСУ. 
Захоплення: художня вишивка, макраме, підводна рибалка.

Діна МАЗКО, старший солдат, старший механік 
радіоцентру польового вузла зв’язку. 
Любить природу і все, що з нею пов’язано.

Ельзара ІБАДУЛЛАЄВА, старший матрос, оператор відділення 
інформаційно-телекомунікаційних мереж  79-го  інформаційно-
комунікаційного вузла зв’язку Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України. Хобі: малювання.
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Ігор КРАВЦОВ 

Кожен погодиться, що грип, як і бага-
то інших захворювань легше попередити, 
аніж лікувати. Вакцинація – чи не най-
ефективніший засіб профілактики гри-
пу. Фахівці радять: щеплення необхідно 
робити щорічно, оскільки вірус, який 
викликає захворювання, може щоразу 
змінюватися, а вакцина захищає людину 
лише протягом певного періоду.

Вже достовірно відомо, що в епіде-
мічний сезон 2013–2014 років  в Україні 
прогнозується циркуляція наступних ві-
русів: А /Каліфорнія/, А /Вікторія/ та В /
Масачусетс/. На цей період на території 
України для профілактики грипу заре-
єстровано 4 види вакцини. Останні вже 

закуплені органами Держприкордон-
служби, які до 15 листопада поточного 
року проведуть профілактичні щеплення 
проти грипу особовому складу з групи 
ризику.

Слід знати, що в цьому сезоні очіку-
ється 2 хвилі підйому захворюваності на 
грип: одна припаде на грудень, інша – на 
березень.                                                          n

Довідка «ПУ»:
Ãрупи ризику: особи за станом 

здоров’я, декретовані категорії осіб 
(медичні працівники, персонал харчу-
вання та ін.), особи, котрі  перебува-
ють у контакті зі значною кількістю 
людей (персонал пунктів пропуску), 
колективи з великою кількістю 
персоналу (курсанти навчальних за-
кладів тощо).

МЕДИКИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ

Запобігти легше, 
аніж вилікувати
Наближається «найсприятливіший» 
для вірусних захворювань період. 
А «найпопулярнішим» серед 
них є, звичайно, грип. І не варто 
недооцінювати цю хворобу, адже її 
ускладнення можуть призвести навіть 
до смерті. Розуміючи всю серйозність 
ситуації, прикордонні медики вживають 
усіх необхідних заходів для запобігання 
хвороби серед персоналу Служби.
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління кадрів Адміністрації Державної 
прикордонної служби України щиро 
та сердечно вітає з Днем народження 
полковника ЧУПІНА Олексія Геннадійовича!
Бажаємо здоров'я міцного, щастя рясного, 
поваги від колег, любові від близьких та 
рідних людей, достатку в хліві та в коморі, а 
також життєвої енергії на довгі роки!

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 ЛОБАНОВА Сергія 
Миколайовича, капітана-лейтенанта 
ТИХОГО Олексія Васильовича; старших 
мічманів – ГРАНАТИРЯ Олександра 
Івановича та ІВАНОВА Олександра 
Григоровича, мічмана ТОПАЛОВА Віктора 
Юрійовича; головних корабельних 
старшин – ЛЕПЕШКО Наталію Василівну, 
ЖЕЛЕЗНЯК Олену Олександрівну та 
ХАДЖИ Євгена Івановича; старшин 1 статті 
– ЗДЕБСЬКОГО Дмитра Володимировича, 
ЗЛОБІНА Юрія Геннадійовича, КРАВЧЕНКА 
Михайла Михайловича та ЛЕБЕДЬ 
Світлану Олексіївну; старших матросів – 
СЛОБОДЯНЮКА Антона Ігоровича, СУХОВА 
Івана Івановича та ЖУРБЕНКА Сергія 

Анатолійовича; матроса ВІЦИХОВСЬКОГО 
Олександра Сергійовича, працівників 
– МАНОЙЛА Миколу Пантелейовича та 
ЧЕРНОУСОВУ Олену Григорівну!

Колектив відділу прикордонної служби 
«Вилок» щиро вітає іменинників листопада: 
старшого лейтенанта ТРОЯНА Юрія 
Анатолійовича; старшого прапорщика 
РЯБІХІНА Віталія Євгеновича; старшин – 
ВАРГУ Ілдію Федорівну, КОРМОШ Катерину 
Станіславівну; старшого сержанта ПОТОРІ 
Дмитра Олеговича та сержанта ЧОЛО Ганну 
Вікторівну!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, успіхів 
і благополуччя! Нехай збуваються ваші 
найзаповітніші мрії!

Колектив Сімферопольського 
прикордонного загону та особисто чоловік 
іменинниці щиро й сердечно вітають з Днем 
народження техніка штабу прикордонного 
загону старшого сержанта ПІОНТКОВСЬКУ 
Ірину Сергіївну! 
Від усього серця і душі 

прийми ти наші побажання,
Хай радість сяє на душі, 

а в серці хай горить кохання!
Не знай ні горя, ні біди, ні сліз, ані печалі,
Зумій ти вірність зберегти 

і бути вірною в коханні! 

Вашої допомоги у зв’язку з тяжкою хворобою колишнього прикордонника, а 
нині пенсіонера, 38-річного Андрія Пору÷ука просить його сім’я. Андрію Григоро-
вичу терміново необхідна дорога операція на серці  (діагноз: Дилятаційна кардіо-
патія. Фібриляція передсердь, пароксизмальна форма). Дружина Андрія Григорови-
ча, старшина прикордонної служби Інна Поручук, нині знаходиться у відпустці по 
догляду за дитиною і необхідних коштів на лікування годувальника родини немає. 
«Допоможіть, мені та маленьким синочкам дуже потрібен здоровий чоловік і бать-
ко», – звертається до небайдужих Інна Петрівна. 

Реквізити, за якими ви можете допомогти сім’ї Поручуків:
Отримува÷: Приватбанк; назва банку: Приватбанк; ¹ рахунку: 29244825509100; 

МФО: 305299; ОКПО: 14360570. В призначенні платежу вказати: на благодій-
ність, кому – Поручук Інна Петрівна; ІН – 2842609888; для отримання на картку 
5168757215426422.

МИЛОСЕРДЯ

Україна 64-та за добробутом
Україна посіла 64 місце в світовому рейтингу добробуту, складеному 
міжнародною аналітичною організацією Legatum Institute.

Сергій ПОЛІЩУК 

У порівнянні з минулим ро-
ком наша країна піднялася на 7 по-
зицій. Всього в рейтингу оцінювали 142 
країни. Крім базових економічних показни-
ків, вчені проаналізували стан освіти й охо-
рони здоров’я, рівень безпеки, особистої сво-
боди, якість державних послуг і те, чи в країні 
легко займатися підприємництвом та інно-
ваціями. Найвищу оцінку Україна отримала 
за освіту (31-е місце), найнижчі – за рівнем 
особистої безпеки (107-е) і якістю державно-
го управління (121-е). Перше місце в рейтин-

гу вже п’ятий рік поспіль посідає Норвегія, 
за нею йдуть Швейцарія, Канада, Швеція. 
Замикає першу п’ятірку Нова Зеландія. Слід 
зазначити, що деякі країни колишнього 
Радянського Союзу посіли відносно високі по-
зиції. Зокрема, це: Казахстан (47-й), Білорусь 
(58-а), Росія (61-а), Узбекистан (63-й).                 n


