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БЕРЕГИНЯ

7
стор.

Коли прилетів лелека

Вже стало доброю 
традицією кожного 
року проводити 
в Адміністрації 
Державної 
прикордонної служби 
України зльоти 
кращих дільничних 
інспекторів. 
Нинішнього року 
ситуація взагалі 
особлива, адже окрім 
урочистих заходів 
з нагородження 
передовиків 
дільничної справи, 
керівництво 
прикордонного 
відомства підбило 
підсумки розвитку 
та удосконалення 
службової діяльності 
цієї категорії 
персоналу протягом 
минулого року, 
оголошеного роком 
ДІПС.

Державний кордон України перетнуло

1,3 млн. 
осіб

  302 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

64 
особи

з них  10  
незаконних мігрантів>

Вилучено

19 од.
зброї

183  од.
боєприпасів> > 6  кг

нарк. речовин

Затримано

на 2,8 млн. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

Герої року дільничного

Серед органів і підрозділів 
Держприкордонслужби України пройшов 
огляд-конкурс на краще військове 
містечко, житловий будинок і їдальню, за 
результатами якого визначено переможців. 
Аби отримати звання «кращого» кожен 
учасник підійшов до конкурсу досить 
старанно та наполегливо.

5
стор.

ДІАЛОГ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТИЛ

Право бути 
почутим

Право людини 
звертатися за потреби до 
будь-якої інстанції і бути 
почутим гарантовано 
законодавством України. 
Адже влада служить 
громадянам, а ніяк не 
навпаки. Саме тому 
в Україні таку увагу 
приділяють роботі зі 
зверненнями громадян. 

 Про те, хто і з якого 
приводу найчастіше 
звертається до Державної 
прикордонної служби, 
читайте у цьому номері 
«Прикордонника України».

Де краще жити і служити

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 30 січня – 5 лютого 

2012 року

8-11
стор.
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У житті людей є події, що мають велике значення — 
це народження, хрещення, одруження тощо. Їх ритуали 
супроводжуються цікавими  народними 
звичаями  та віруваннями. Згадаємо, 
насамперед, про родильні обряди (давні й 
нинішні), може, знадобляться вони тим, хто 
вже приготувався стати батьками, і тим, хто ще 
лише мріє покликати лелеку.
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НОВИНИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

КРУГЛИЙ СТІЛ

ОФІЦІЙНО

n Тестують 
термінал «D»

У«Міжнародному аеропорту 
«Бориспіль» відбулося перше 
операційне тестування 
терміналу «D». До заходу 
залучалися представники 
всіх контрольних служб і 50 
волонтерів, які виконували 
роль пасажирів. Долучилися до 
тренування й прикордонники 
ОКПП «Київ». Хоча більшість 
робочих місць для здійснення 
прикордонного контролю, 
яких у новому терміналі 
буде понад 70, ще тільки 
встановлюють, оформлення 
волонтерів відбувалося як 
у реальних умовах. Під час 
перевірки охоронці рубежу 
виявили декілька пасажирів, 
які прибули без документів, 
або ж із пошкодженими чи 
підробленими паспортами. 
Спілкування у ході проведення 
контролю відбувалося не лише 
українською, а й англійською 
мовою. До початку проведення 
в Україні фінальної частини 
Європи з футболу 2012 року 
заплановано проведення 
ще близько 15 подібних 
тренувань, де буде протестовано 
усі процеси та оснащення 
найбільшого в Україні 
авіаційного терміналу.  

Мар’яна МАРКОВИЧ

n Випробування 
швидкістю

Випробування першого 
швидкісного міжрегіонального 
потяга українського 
виробництва провела 
Південна залізниця. «Потяг 
виробництва Крюківського 
вагоноремонтного заводу 
пройшов за маршрутом Харків 
– Сімферополь – Харків, 
розвиваючи на окремих 
ділянках швидкість 160 км/год», 
– повідомив перший заступник 
начальника Південної залізниці 
Віктор КУЗЬМЕНКО. 

За його словами, це потяг 
нового покоління, а будь-яка 
його деталь – свіжа розробка. 
Безумовно, комісія виявила деякі 
хиби, але вони не впливають ані 
на швидкість, ані на безпеку руху, 
ані на комфорт. Ці проблеми 
усунуть.  

Як розповів залізничник, 
потяг складається з дев’яти 
вагонів. Із них два вагони 
першого класу (64 місця в 
кожному), два – першого класу 
з салоном для VIP-пасажирів 
(у кожному – 52 місця і вісім 
VIP-місць), три вагони другого 
класу (по 94 місця), один вагон 
другого класу для перевезення 
пасажирів в інвалідних 
візках (82 місця та два місця 
для інвалідів), один вагон 
третього класу (112 місць). 
Загальна кількість місць – 726. 
Від Харкова до Києва потяг 
доїжджає за 5,5 години. 

Нагадаємо, до Євро-
2012 Україна отримає шість 
швидкісних електропотягів 
Hyundai, які обслуговуватимуть 
фанів під час чемпіонату. Вже з 9 
по 19 січня українські машиністи 
проходять перший етап навчання 
керуванню швидкісними 
потягами Hyundai Rotem. 

Інформаційний центр 
«Україна-2012»

Облік речей 
і документів 
змінено 

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок 
зберігання вилучених під час здійснення 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення речей і документів. 

Влас. інф.

Згідно з документом, речі та документи, приєднані до справи, 
зберігаються в індивідуальному сейфі посадової особи, в провадженні 
якої перебуває справа про адміністративне правопорушення. Посадова 
особа є відповідальною за зберігання речей. 

«Облік речей і документів проводиться не пізніше наступного 
дня після їх вилучення шляхом внесення відповідного запису до 
книги обліку. У разі коли облік речей і документів у книзі обліку не 
може бути проведений з об’єктивних причин (значна віддаленість 
місця вилучення речей від місцезнаходження уповноваженого 
органу або його підрозділу тощо), такий облік повинен проводитися 
в день їх фактичної доставки. Якщо день, в який повинен бути 
проведений облік речей і документів, припадає на святковий або 
на інший неробочий день, їх облік проводиться в перший робочий 
день»,– зазначається в документі. 

Дія цього Порядку не поширюється на наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори, вилучені з незаконного обігу, 
а також на речі, (товари) з обмеженим терміном зберігання, адже їх 
порядок обліку реалізується згідно з іншими постановами Кабінету 
Міністрів України.          n

Голові Державної прикордонної 
служби України
ЛИТВИНУ М.М.

Шановний Миколо Михайловичу!

Президією Профспілки працівників державних 
установ міста Києва підбито підсумки роботи за 2011 рік, 
за результатами чого Об’єднана профспілкова організація 
Державної прикордонної служби України визнана однією з 
найкращих у розвитку соціального партнерства.

Розуміючи, що основою належного розвитку соціального 
діалогу в Державній прикордонній службі України є Ваша 
особиста діяльність, висловлюємо Вам, шановний Миколо 
Михайловичу, щиру вдячність за забезпечення належних 
соціальних гарантій працівників і службовців органів 
охорони державного кордону, сприяння в організації 
відпочинку працівників та їхніх дітей, виділення асигнувань 
на розвиток програм дитячого дозвілля та підтримку 
діяльності профспілкових організації.

Глибоко переконані, в тому, що наявний рівень взаємодії 
з профспілковою організацією сприятиме очолюваному 
Вами відомству в реалізації Основних напрямів діяльності та 
подальшого розвитку ДПСУ на 2012 рік, зокрема в частині 
соціального захисту працівників і службовців.

У свою чергу, готові запевнити особисто Вас, шановний 
Миколо Михайловичу, та весь персонал прикордонної 
служби в подальшій підтримці та взаємодії щодо вирішення 
спільних завдань у забезпеченні належних соціальних 
стандартів діяльності відомства.

З повагою, 
Голова Профспілки працівників
державних установ м. Києва
Віталій ПОЧТОВИЙ

Віталій АГАФОНОВ

Учасники засідання обговорили питання, 
пов'язані з новими вимогами по спрощеному 
порядку перетину держкордону жителями 
прикордонних регіонів, сьогоднішній 
стан місцевих пунктів пропуску і 
перспективи подальшого їх облаштування, 
а також прилеглої до них транспортної 
інфраструктури. 

У ході заходу заступник голови Луганської 
облдержадміністрації з питань економічної, 
промислової політики та фінансів Анатолій 
РЕПИЦЬКИЙ відзначив: «Для Луганської 
області ця Угода, підписана Президентами 
обох країн 18 жовтня минулого року в 
Донецьку, має особливу важливість, оскільки 
Луганщина є учасником транскордонного 
союзу – єврорегіону «Донбас». У нас 
найпротяжніший серед інших регіонів 
України кордон з Росією, і ми як ніхто 

відчуваємо на собі проблеми, пов'язані з 
правилами перетину місцевими жителями 
державного кордону України». 

Крім того, учасники обговорили 
перспективи в питаннях транскордонного 
руху населення у зв'язку з введенням в дію 
Угоди. Після ратифікації Угоди користуватися 
спрощеною процедурою перетину рубежу 

зможуть не лише жителі прикордонних 
населених пунктів, але й усе населення 
регіонів, чия територія прилягає до кордону. 
При цьому угода передбачає, що перетинати 
кордон тепер можна буде не лише пішки, на 
велосипеді або гужовому транспорті, але й 
на легковому авто, човновому і поромному 
транспорті. 

На даний час у зв'язку з карантином із-
за наявності африканської чуми у свиней 
в Ростовській області РФ перетин кордону 
на автотранспорті тимчасово заборонено. 
Проте після зняття карантину рух буде 
відновлено. Сьогодні на території Луганської 
області діє 52 місцевих пункти пропуску 
через українсько-російський кордон. У 
подальшому планується дооблаштувати 
14 місцевих пунктів пропуску та відкрити 
ще 2 нових. При цьому найгострішим є 
питання фінансування даної роботи, адже 
бюджети міських, районних і селищних рад 
украй обмежені. Всього на облаштування 
місцевих пунктів пропуску на території 
Луганщини необхідно 22 млн. гривень. Отож 
керівництво області запропонувало в першу 
чергу реконструювати найбільш завантажені 
місцеві пункти пропуску, аби збільшити їх 
пропускну спроможність.                n

Імплементація спрощеного руху
На Луганщині відбувся круглий стіл, присвячений реалізації Угоди 

між Україною й Російською Федерацією «Про порядок перетину 
державного кордону жителями прикордонних регіонів». У його роботі 
взяли участь керівники Луганської облдержадміністрації, представники 
прикордонних районів області, прикордонної та митної служб, а також 
інших зацікавлених органів.

Максим СІБУРОВ

Зокрема, Україна приєдналася до чоти-
рьох міжнародних конвенцій, ухвалено 11 
законів, затверджено 6 концептуальних доку-
ментів у відповідних галузях, утворено Дер-
жавну міграційну службу й Державну службу 
з питань захисту персональних даних. 

По суті залишається завершити роботу з 
кількох ключових питань. Наша держава має 

законодавчо врегулювати запровадження бі-
ометричних документів для виїзду за кордон, 
врегулювати координацію антикорупційної 
діяльності та створити правову базу для бо-
ротьби з дискримінацією в Україні. 

У сфері скасування візового режиму з ЄС 
офіційний Київ працює на основі Плану дій 
щодо лібералізації візового режиму, отрима-
ного в листопаді минулого року. Документ 
містить перелік конкретних критеріїв ЄС за 

чотирма блоками: безпека документів, вклю-
чаючи біометрику; протидія нелегальній мі-
грації, включаючи реадмісію; забезпечення 
громадського порядку та безпеки; забезпечен-
ня основоположних прав і свобод людини.   n

На шляху до ЄС
Як повідомили у Міністерстві зовнішніх справ України, наша держава 

виконала приблизно 80-85% законотворчої роботи, необхідної для 
скасування безвізового режиму з ЄС для українських громадян.

ЛИСТ-ПОДЯКА
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ГАРЯЧІ БУДНІВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ

Сергій БРОВКО

Традиція проведення офіцерських балів сягає своїм корінням 
у XVIII століття. Кожен, мабуть, відразу уявляє собі, як офіцери в 
парадних мундирах разом із своїми неповторними супутницями 
кружляють під чарівну мелодію вальсу. В основному так усе й від-
бувалося, проте були й свої особливості, адже кожна історична епоха 
вносила в бальні традиції щось нове. 

Як не дивно, традиція офіцерських балів значного поширення 
набула за радянських часів. Так, у роки Великої Вітчизняної війни 
для курсантів і офіцерів військових училищ організовувалися вечори 
в гарнізонних будинках офіцерів. Найвідомішими в 1970 – 1980-х 
роках були окружні та гарнізонні будинки офіцерів у Києві, Москві 
та Львові.

Традицію вітчизняних балів вирішили продовжити на Буко-
вині. Перший  офіцерський бал провели у Чернівцях. Окрім орга-
нізаторів балу серед присутніх були й перші особи області: голова 
Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ, секретар 
Чернівецької міськради Віталій МИХАЙЛІШИН та близько сотні 
офіцерів зі своїми  партнерками. Приємно, що на такій вишуканій 
події 10 офіцерів-прикордонників з дружинами гідно представили 
наше відомство. Як і належить, на балу діяв спеціальний дрес-код. 
Зовнішній вигляд офіцерів повністю відповідав вимогам даного за-

ходу – одягнені у парадні мундири з нагородами вони гордо вели 
своїх чарівних дам у вишуканих вечірніх сукнях.

Під акомпанемент камерного оркестру Чернівецької обласної 
філармонії усі без винятку офіцери впевнено та граційно вальсува-
ли по залі. Водночас кращою парою балу медійне журі (до складу 
якого увійшли представники телеканалів «Інтер», «1+1», «5 канал», 
«ТВА», ТРК «Чернівці») визнало молоду пару від Збройних сил  – 
Максима та Наталію ПАВЛЮКІВ. Переможці отримали в подару-
нок кавовий сервіз.

Як зізналися нам організатори вечора, цей офіцерський бал був 
намаганням відновити традиції ХІХ століття, коли в Чернівцях такі 
заходи проходили досить часто. Проте вдалося головне – створити 
вишукану бальну атмосферу. Такі вечори планують проводити в Чер-
нівцях регулярно.

            n

Офіцерський бал у Чернівцях
Багато хто сьогодні вважає, що славна традиція 
проведення офіцерського балу – це пережиток 
минулого. Протилежне нещодавно довели на 
Буковині, де в ресторанно-готельному комплексі 
«Георг-палац» відбувся перший  офіцерський бал у 
Чернівцях. Організовувала захід міська рада спільно 
з представниками Чернівецького прикордонного 
загону, обласного військкомату та управління СБУ в 
Чернівецькій області. 

РОЗШИРЕНА НАРАДА

На захисті лісу

Віктор ВИРВА

Лише протягом грудня 2011 та 
січня 2012 років персонал Луцько-
го прикордонного загону виявив та 
припинив 4 випадки такої проти-
правної діяльності. При цьому охо-
ронці рубежу затримали 16 осіб та 
передали до лісових господарств 18 
кубічних  метрів деревини. 

З метою стабілізації обстановки, 
за ініціативи керівництва Північно-
го регіонального управління, при 
Рокитнянській районній держад-
міністрації проведено розширену 
нараду за участю керівництва Луць-
кого прикордонного загону, органів 
місцевого самоврядування, лісових 
господарств та правоохоронних ор-
ганів Рокитнянського району. 

Учасники відпрацювали План 
спільних заходів щодо протидії пору-

шенням правил прикордонного ре-
жиму та режиму державного кордону 
на території Рокитнянського району 
Рівненської області, пов’язаних із не-
законною вирубкою лісодеревини.

У цьому документі передбаче-
но низку заходів роз’яснювально-
профілактичної роботи з мешкан-
цями прикордоння як через засоби 
масової інформації, так і під час про-
ведення зборів громад по доведенню 
законодавства України з прикордон-
них та природоохоронних питань. 
Також заплановані спільні рейди 
по перевірці законності діяльності 
пилорам у межах Рокитнянського 
району, виставлення спільних наря-
дів по здійсненню контролю за до-
триманням прикордонного режиму 
та ще низка заходів, спрямованих на 
ефективну протидію протиправній 
діяльності на кордоні.                n

Протягом останнього часу на ділянці відповідальності 
відділу прикордонної служби  «Березове», що на Рівненщині 
не припиняються факти порушень прикордонного режиму 
та режиму державного кордону деякими жителями 
прикордоння з метою незаконної вирубки лісодеревини.

У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ

Віддавна в народі вважається, що на свято 
Хрещення Господнього вода набуває цілющих 
властивостей. Для науки й досі залишається 
загадкою той факт, що ця вода не псується, 
не має запаху й може зберігатися протягом 
цілого року. Окрім того, багато хто в цей день 
прямує до водоймищ, аби пірнути в цілющу 
йорданську воду.

Мирон СИДОР 

Народні звичаї та традиції добре шануються прикордон-
никами, прикладом чого можуть слугувати охоронці Схід-
ного рубежу. Саме в такому благословенному дійстві, як 
обряд Водохреща, взяв участь персонал Східного регіональ-
ного управління ДПСУ на чолі з начальником регіонального 
управління генерал-лейтенантом Андрієм КУЧЕРЕНКОМ.

Церковні служителі та прикордонники прийшли до 
хрестильниці, що на березі річки Харків. Священик, про-
читавши молитви на освячення води, благословив її хрес-
том, після чого цією ж водою благословив усіх присутніх. 
Саме тоді настав найочікуваніший момент для кожного, 
хто прийшов у цей день до річки Харків. Тільки на Водо-
хреща, коли надворі добрячий мороз, люди набираються 
сміливості пірнути в холодну воду (тричі з головою!), адже 
переконані, що це лише на користь. Вважається, що ця 
процедура виліковує від різних хвороб. Не стали виклю-
ченням і прикордонники Східного РУ, які показали всім 
приклад, по черзі безстрашно занурюючись в ополонку.n

Йорданська 
купіль

n Псевдотатусь
Хитрий транзит в Європей-

ський Союз вигадала грома-
дянка Сомалі з громадянином 
Данії. За допомогою датчанина 
африканка з чотирма дітьми 
намагалася незаконно перетнути 
українсько-молдовський кордон. 
Порушницю та її спільника ви-
крили на Одещині. Під час при-
кордонного контролю пасажирів 
автобуса «Одеса-Кишинів» у 
пункті пропуску «Старокозаче» 
Білгород-Дністровського загону 
інспектор Олеся ТІХОНОВА зау-
важила підроблені відмітки про 
перетинання кордону України 
в документах трьох начебто ді-
тей громадянина Данії. Згодом 
з’ясувалося, що чоловік зовсім 
не батько своїм маленьким су-
путникам. Виявилося, що псев-
дотатусь підшукав папери з фо-
токартками схожих діток, у тому 
числі й своїх, щоб допомогти по-
трапити в Євросоюз маленьким 
сомалійцям. Справжні родичі 
неповнолітніх нелегальних ман-
дрівників також знаходилися в 
автобусі, щоправда вони вдавали 
громадян Великобританії. Однак 
пильна прикордонниця вияви-
ла, що жінка з дитиною, також 
подали чужі документи. Наразі 
встановлюються всі обставини 
правопорушення. А от пильного 
інспектора – старшину Олесю 
ТІХОНОВУ за професійні дії на-
городили медаллю «За сумлінну 
службу».

Андрій ДЕМЧЕНКО

n «Травичка» 
за стелею

Чималу кількість наркотиків 
виявили прикордонники спіль-
но з митниками у пункті про-
пуску «Зернове», що в Сумській 
області, під час перевірки потяга 
«Чернівці – Москва». Про те, 
що у вагоні є наркотичні речо-
вини, вказав службовий собака. 
У результаті спільна оглядова 
група знайшла у міжстельовому 
просторі одного з купе  3 пакун-
ки у поліетиленових пакетах, в 
яких було більше 5 кілограмів 
марихуани. Господаря «травич-
ки» не встановлено, речовину 
передали на експертизу до 
митниці.

n Пані 
під ковдрою

На українсько-молдовському 
кордоні затримали громадяни-
на Молдови, котрий намагався 
незаконно перевезти у своєму 
авто громадянку невизнаної 
Придністровської Молдовської 
Республіки. Під час прикордон-
ного контролю у пункті пропуску 
«Кучурган-авто» 32-річну жінку 
знайшли захованою під ковдрою 
на задньому сидінні автомобіля 
Chrysler. У ході встановлення об-
ставин стало відомо, що житель-
ка Тирасполя зустріла свого по-
путника на ринку «7-й кілометр» 
в Одесі. Вона запропонувала 
чоловікові незаконно перевез-
ти її через кордон, так як мала 
лише паспорт громадянки ПМР. 
Дану громадянку притягнуто до 
адміністративної відповідальнос-
ті, а стосовно 34-річного водія 
порушуватиметься кримінальна 
справа.

Людмила ТКАЧЕНКО
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ДІАЛОГ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Графік
особистого прийому громадян керівництвом та начальниками структурних підрозділів 

Адміністрації Державної прикордонної служби України

Голова Державної прикордонної служби України  2-й та 4-й четвер місяця з 15.00 до 17.00;

перший заступник Голови Держприкордонслужби України – 
директор Департаменту охорони державного кордону –   1-а та 3-я середа місяця з 15.00 до 17.00;

заступник Голови Держприкордонслужби України – 
директор Департаменту оперативної діяльності –   1-й та 2-й четвер місяця з 15.00 до 17.00;

директор Міжнародно-правового департаменту –  1-й та 3-й четвер місяця з 15.00 до 17.00;

директор Департаменту персоналу –    2-а та 4-а середа місяця з 15.00 до 17.00;

директор Інженерно-технічного департаменту –   1-й та 2-й четвер місяця з 15.00 до 17.00; 

директор Департаменту забезпечення –    2-а та 4-а середа місяця з 15.00 до 17.00;

директор Фінансово-економічного департаменту –  1-й та 2-й четвер місяця з 15.00 до 17.00;

начальник управління кадрів –    щосереди з 11.00 до 13.00;

начальник управління прикордонного контролю та реєстрації – щовівторка з 11.00 до 13.00;

начальник управління  зв’язку та інформатизації –  щовівторка з 14.00 до 16.00;

начальник управління по роботі з персоналом –  щовівторка з 16.00 до 17.30;

начальник управління тилового забезпечення –  щосереди з 16.00 до 17.30;

начальник управління охорони здоров’я –   щочетверга з 11.00 до 13.00.

Костянтин КРИМСЬКИЙ

Українські охоронці кордону 
важливість цієї вимоги життя та 
закону розуміють чудово. Більш 
того – уважне ставлення до ви-
словлених проблемних питань є 
однією з прикордонних тради-
цій. Тому для тих, хто потребує 
діалогу, створені максимально 
широкі можливості. Донести 
свою інформацію до керівництва 
всіх рівнів можна через усі мож-
ливі для цього шляхи. 

Хто захоче, той може надісла-
ти до потрібного йому посадовця 
листа поштою, хто побажає – по-
трапить на особистий прийом до 
відповідних командирів і началь-
ників, а кому легше спілкувати-
ся дистанційно – для тих існує 
телефон довіри, номер якого до-
ступний у всіх, пов’язаних із охо-
роною кордону, місцях. Можна 
й помилитися адресою і зверну-
тися до того, хто не має жодного 
стосунку до порушених питань. 
Навіть і тоді письмове звернен-
ня знайде свого адресата. Тільки 
часу на цей шлях піде більше.

Тож зверненням громадян з 
боку Держприкордонслужби – 
зелене світло! І що принципово 
– заявники мають дістати ре-
альне розв’язання порушених у 
зверненнях питань, задоволення 
своїх прав та інтересів.

Дане стратегічно принципове 
для демократичного суспільства 
питання – на суворому контролі. 
Лише Колегія Держприкордон-
служби протягом минулого року 
вивчала стан справ на цьому на-
прямку тричі. Перевіряла вико-
нання вимог закону й Генеральна 
прокуратура. Загальний висновок 
– все, що належить, відомством 
дотримано в повному обсязі.

Загалом до органів управлін-
ня Держприкордонслужби про-
тягом 2011 року надійшло 9704 
звернення громадян. Це на 23,7 % 

більше, ніж було позаминулого 
року. Переважна більшість адре-
сованих різним ланкам відомства 
заяв (73,5 %) надійшли до Адмі-
ністрації Служби.

На долю регіональних управ-
лінь припадає 2162 звернення  
(22  % від загального обсягу), що 
на 277 випадків більше, ніж  2010 
року.

Найтиповіший привід звер-
нутися до прикордонного керів-
ництва – це заяви та клопотання. 
Вони склали 99,2 % від того, що 

отримала Адміністрація. А ось 
скарг до головного офісу на ву-
лиці Володимирській стало над-
ходити менше – 56 проти 70 по-
заминулого року.

Утім кількість повторних 
звернень зросла із 68 до 106 ви-
падків на рік. 66 разів заявники 
зверталися колективно. А ось 

анонімних повідомлень до Адмі-
ністрації було напрочуд небагато 
– всього 8 на рік. Більшу увагу 
анонімів було приділено регіо-
нальним управлінням – туди 
вони зверталися 24 рази.

101 раз минулого року заяв-
ники помилялися із адресами й 
бажали того, що не належить до 

компетенції відомства. Тож далі 
такі звернення були направлені 
до відповідних органів державної 
влади і далі вивчалися там.

Найчастіше ж до прикордон-
ників зверталися за інформацією 
про перетинання кордону та з 
приводу тимчасового обмежен-
ня права виїзду за межі України: 
4404 та 1137 разів відповідно. Про 
неправомірні дії прикордонників 
повідомлялося у 13 випадках.

790 питань, що надійшли від 
громадян, розглянуто керівни-
ком відомства (позаторік Голові 
Служби довелося вирішити осо-
бисто долю 504 звернень). У 3417 
випадках питання громадян, які 
надійшли в АДПСУ, розглянули 
заступники Голови Служби.

Переважна кількість заяв-
ників (7275 осіб) – українці, 
1815 людей мають громадянство 
країн СНД,  і ще 552 –  паспор-
ти інших країн світу. А ось вій-
ськовослужбовці мали питання 
до рідного відомства лише у 288 
ситуаціях, 253 з яких вирішено в 
регіонах. Натомість пенсіонери-
прикордонники озивалися до 
керівництва різних рівнів куди 
частіше – 1175 разів.

У 172 епізодах вирішення осо-
бистих питань жадали члени сімей 
та у 70-ти – близькі родичі військо-
вослужбовців.

Переважна більшість заяв-
ників (7930) отримали відповідь 
протягом 15 днів від подання 
звернення, 1621 заявнику дове-
лося почекати до 30 днів. Проб-
леми, порушені у 48 випадках 
вивчалися терміном до 45 днів, і 
ще 105 ситуацій наприкінці року 
перебували у стадії розгляду.

При цьому важливо, що біль-
ше половини розглянутого (5083 
факти) вирішено позитивно. У 
3814 моментах надано відповідне 
роз’яснення. Та 461 заявнику від-
мовлено у задоволенні вимог. Це 
лише 0,04 % від загального числа 
звернень.

Певну частку листів також 
було спрямовано, оминаючи ор-
гани управління Служби, до ви-
щих інстанцій. Так, 2011 року від-
повідно до законодавства з вищих 
органів держвлади, установ та 
організацій Адміністрацією Дер-
жприкордонслужби отримано 256 
звернень громадян. Кількість же 
звернень військовослужбовців і 
членів їхніх сімей до вищих орга-
нів державної влади 2011 року по-
рівняно з 2010 роком зменшилася 
у 2,3 разу, а саме: з 16 – 2010 року 
до 7 – 2011 року.

Про результати роботи з про-
філактики правопорушень на 
держкордоні можна судити, оці-
нивши зменшення на 30 % числа 
скарг (з 54 до 38), де міститься ін-
формація про можливе вчинення 
прикордонниками злочину.

 Як у будь-якій справі, в ро-
боті зі зверненнями громадян є 
ті, хто працював краще за інших. 
Це управління кадрів та охо-
рони здоров’я АДПСУ, Голов-
ний Центр обробки спеціаль-
ної інформації, а також Західне, 
Південне і Північне регіональ-
ні управління. Серед органів 
охорони кордону першість на-
лежить Луцькому, Житомир-
ському, Львівському, Могилів-
Подільському, Чернівецькому, 
Сумському та Донецькому при-
кордонним загонам.            n

Право бути почутим
Демократія – не лише можливість вибору влади, 
це також гарантоване кожному члену суспільства 
право бути почутим на будь-якому державному рівні. 
Адже влада служить громадянам, а ніяк не навпаки. 
Саме тому в Україні таку увагу приділяється роботі 
зі зверненнями громадян. До того ж, аналізуючи цей 
процес, можна немов у дзеркалі побачити реальний 
стан справ на хоч якій ділянці в країні.
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КРАЩІ ЗА ПРОФЕСІЄЮ

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Слід зазначити, що 2011 року правоохо-
ронна спрямованість службової діяльності 
дільничних інспекторів суттєво зросла. 
Частка їхніх показників на тлі зведених ре-
зультатів оперативно-службової діяльнос-
ті відомства становить: щодо затримання 
осіб за незаконне перетинання державного 
кордону – 23%; незаконне перетинання 
державного кордону – 25%; припинення 
порушень прикордонного режиму – 41%; 
вилучення зброї – 31%; контрабандних то-
варів на загальну суму майже 9 мільйонів 
гривень. Як бачите, вклад дільничних при-
кордонників у справу охорони кордону до-
волі значний і суттєвий, тому немає нічого 
дивного у тому, що їхній службі, її рефор-
муванню, розвитку та створенню належних 
умов приділяється особлива увага. До речі, 
у ході зльоту продемонстровано коротко-
метражний документальний фільм «Діль-
ничний інспектор прикордонної служби 
– погляд в історію», у якому розповідалося 
про основні «постулати» їхньої повсякден-
ної діяльності. 

Святковим заходам, присвяченим 
вшануванню учасників зльоту, передував 
культурно-просвітницький похід ДІПСів 
у музей ДПСУ, де вони ознайомилися 
з історією формування прикордонної 
служби, експонатами, фотоматеріалами 
та колекціями з прикордонної тематики, 
які акумулювалися тут упродовж багатьох 
років.

Самі ж урочистості відкрив Голова 
Державної прикордонної служби України 
генерал армії України Микола ЛИТВИН. 
У своєму вступному слові він зазначив, що 
торік прикордонне відомство за підтрим-
ки керівництва держави якісно і в повно-

му об'ємі виконало поставлені перед ним 
завдання. Крім того, ми досягли низки по-
зитивних зрушень у питаннях розбудови 
державного кордону, організації служби та 
результативності оперативно-службової 
діяльності. Завдяки проведеній роботі й 
наполегливості персоналу нині з упевне-
ністю можемо говорити про те, що Держ-
прикордонслужба на терені силових та 
правоохоронних відомств держави посідає 
одне з передових місць. Голова Служби за-
значив, що сьогодні дільничні інспектори 
– це самостійна, самодостатня та ефек-
тивна складова сучасної моделі охорони 
державного кордону, здатна на високому 
професійному рівні вирішувати постав-
лені завдання із забезпечення безпеки 
рубежу. Враховуючи перспективи подаль-
шого розвитку прикордонного відомства, 
на дільничних інспекторів прикордон-
ної служби підрозділів охорони кордону 
покладаються серйозні та відповідальні 
завдання, головними з яких, окрім вико-
нання завдань з безпосередньої охорони 
кордону, під час виконання службових 
завдань, а також у повсякденному житті 
— бути взірцем для жителів прикордоння 
щодо дотримання правил громадської по-
ведінки та правопорядку. Під час вирішен-
ня всіх службових питань постійно відсто-
ювати державницьку позицію і керуватись 
чинним законодавством, брати активну 
участь у патріотичному вихованні молоді.

Заступник директора Департаменту 
охорони державного кордону – начальник 
управління прикордонної служби генерал-
майор Валерій СУБОТІН зачитав накази 
Адміністрації Держприкордонслужби про 
підсумки діяльності дільничних інспек-
торів. За результатами проведених напри-
кінці минулого року змагань, найвищі 
результати продемонстрували дільничні 

інспектори прикордонної служби Півден-
ного та Східного регіональних управлінь. 

За вагомі результати з протидії по-
рушенням законодавства України з при-
кордонних питань, сумлінне ставлення до 
виконання службових обов’язків кращим 
дільничним інспектором Державної при-
кордонної служби України за підсумка-
ми 2011 року визнано старшого сержанта 
Михайла САКЛАКОВА – дільничного 
інспектора прикордонної служби відділу 
прикордонної служби «Бердянськ» Азово-
Чорноморського регіонального управлін-
ня, якому вручено службовий автомобіль 
«Шевроле Нива».

Кращими дільничними інспекторами 
інших регіональних управлінь, котрим 
також вручили ключі від новеньких служ-
бових авто та відзнаку «Кращий дільнич-
ний інспектор прикордонної служби 2011 
року», стали: прапорщик Олександр ТУ-
РИЧ, прапорщик Сергій БАЛИЧЕВ, стар-
ший прапорщик Сергій ПОПОВ і сержант 
Олександр ЯКИМЧУК. Крім того, кож-
ний учасник зльоту нагороджений відом-
чими медалями та відзнаками, а також 
цінними подарунками тощо.

Цікавим  
д о д а т к о м 
до урочистостей 
стало нагороджен-
ня переможця конкурсу 
на кращий інспекторський 
пост Держ прикордонслужби України. 
Так, перехідним кубком «Кращий ін-
спекторський пост» і грамотою нагоро-
джений особовий склад інспекторського 
поста «Маяки» ВПС «Яськи» Білгород-
Дністровського прикордонного загону, 
котрий вручений начальнику інспектор-
ського поста лейтенанту Дмитру ВДОВУ. 
До речі, цьому підрозділу був присвячений 
відеофільм, який демонструвався у ході за-
ходу. Ознайомившись з ним, стає зрозумі-
лим, яку серйозну роботу з облаш тування 
поста зробив персонал підрозділу. Крім 
того, оголошені й результати конкурсу на 
краще службове приміщення дільнично-
го інспектра, переможцями якого стали 
відділи прикордонної служби «Порубне» 
Чернівецького, «Гірськ» Чернігівського, 
«Біловодськ» Луганського, «Севастополь» 
Сімферопольського та «Іллічівськ» Одесь-
кого прикордонних загонів.                        n

Герої року дільничного
Вже стало доброю традицією кожного року проводити в Адміністрації Державної 
прикордонної служби України зльоти кращих дільничних інспекторів. Нинішнього року 
ситуація взагалі особлива, адже окрім урочистих заходів з нагородження передовиків 
дільничної справи, керівництво прикордонного відомства підбило підсумки розвитку та 
удосконалення службової діяльності цієї категорії персоналу протягом минулого року, 
оголошеного роком ДІПС.

– Нині з упевненістю можна стверджувати, що дільничні 
інспектори прикордонної служби – важлива складова охорони 
кордону, яка сформувалася і дає серйозні результати. Підсумки 
оперативно-службової діяльності органів і підрозділів охорони дер-

жавного кордону свідчать про подальше зростання ролі цієї категорії пер-
соналу. Частка їхніх показників на тлі зведених результатів оперативно-
службової діяльності відомства становить близько 30%.

Враховуючи те, що минулий рік був оголошений роком дільничного ін-
спектора, ми провели дуже серйозну роботу згідно з розробленою Відомчою 
програмою з удосконалення службової діяльності дільничних інспекторів 
прикордонної служби, в якій передбачалося удосконалення нормативно-
правової бази діяльності ДІПСів, підвищення стану забезпечення їхньої 
службової діяльності: фінансового, кадрового та матеріально-технічного. 
Особливий наголос робився на підвищенні статусу та престижу служби 
дільничним інспектором. Так, торік нам вдалося забезпечити зростання 
укомплектованості дільничних інспекторів до 80%, а на напрямках зосе-
редження основних зусиль – до 90%. Для приведення штатної чисельності 

дільничних інспекторів прикордонної служби у відповідність з норматив-
ними показниками службового навантаження та упорядкування виплат 
дільничним інспекторам винагороди за бойове чергування внесено зміни до 
штатів та організаційно-штатних структур відділів прикордонної служби. 
До речі, розмір премії усім категоріям дільничних інспекторів було додат-
ково підвищено на 10 %. Крім того, минулого року виділено 15 службових 
квартир в органах Південного, Східного, Західного та Північного регіональ-
них управлінь, відновлено виплату грошової компенсації за харчування тощо. 
Також ми провели комплекс заходів стосовно забезпечення ДІПСів службо-
вими приміщеннями в секторах відповідальності (в середньому забезпечено 
80%). Суттєву увагу приділено й їхньому матеріально-технічному станови-
щу, зокрема органи охорони кордону дозабезпечено пристроями для відстрілу 
патронів несмертельної дії, мотоциклами, переносними радіостанціями 
«Кордон» тощо. На базі Національної академії Державної при-
кордонної служби України ім. Б. Хмельницького пройшли допідго-
товку 58 дільничних інспекторів, 22 пройшли курси та отримали 
водійські права категорії «А».

Заступник директора 
Департаменту охорони 
державного кордону – 
начальник управління 
прикордонної служби 
генерал-майор 
Валерій СУБОТІН:
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Роман СТАХІВ,
Леся ФЕДОРОВА,
Віталій АГАФОНОВ

Передусім слід відзначити, що в ході 
підготовки до конкурсу персонал Держ-
прикордонслужби проявив високу від-
повідальність та творчу ініціативу, що й 
позначилося на результаті його праці. На 
об’єктах військових містечок і житлового 
фонду (гуртожитки, будинки офіцерсько-
го складу) створено належні умови для 
служби та проживання військовослуж-
бовців і членів їхніх сімей. Однак комісії 
необхідно було визначити серед них най-
якісніше облаштовані. 

Військовому містечку, що належить 
відділу прикордонної служби «Косино» 
Мукачівського прикордонного загону, 
члени експертної групи АДПСУ присвої-
ли перше місце. Прикладом для насліду-
вання став будинок офіцерського складу 
ВПС «Шегині» Мостиського загону. А ось 
«Їдальнею року» серед підрозділів визнали 
обідню залу відділу прикордонної служби 
«Біловодськ», що на Луганщині.

КОМФОРТАБЕЛЬНЕ 
Й ЗАТИШНЕ «КОСИНО»
Приємним є той факт, що підроз-

діл, який зовсім недавно (2009-го року) 
урочисто відкрив Голова Держприкор-
донслужби України, сьогодні подає всім 
іншим приклад  дбайливого ставлення до 
наявної матеріально-технічної бази. 

З радістю служить і проживає тут мо-
лодший інспектор прикордонної служби 
молодший сержант Юрій КОЗЕЛ з дру-
жиною, для якого відділ прикордонної 
служби «Косино» – не перше місце служ-
би, а отже вже є з чим порівнювати. Юрій 
Миколайович зауважує, що з першого дня 
перебування тут його приємно вразили 
відмінні побутові умови, благоустрій та 
охайність підрозділу. За його словами, все 
це налаштовує на збереження та удоско-
налення того, що було створено для пер-
соналу відділу. 

А зберігати таки є що. Силами підрозді-
лу постійно підтримується і без того зразко-
вий стан будівель, що знаходяться на тери-
торії військового містечка. Адміністративні, 
житлові та комунальні споруди виглядають 
так, ніби їх щойно відремонтували. Тери-
торія містечка, яка в темний час доби доб-
ре освітлюється, засаджена деревами, що 
також додає йому затишку. Доріжки, шляхи 
для підвозу матеріально-технічних засобів, 
майна, палива тощо заасфальтовані та зав-
жди мають ідеально чистий вигляд. Як-то 
кажуть, «все як у гарного хазяїна».

На сьогодні в будинку для особового 
складу проживає чотири сім’ї. Одній із пер-
ших пощастило отримати тут житло родині 
інспектора прикордонної служби 1-ої кате-
горії старшого сержанта Володимира ПАЙ-
ЗЯКА. Як ніхто інший вони вже встигли пе-
реконатися, що будинок будувався на совість. 
Жити у ньому справді затишно й комфортно. 
Невеличке озерце,  молодий сад, альтанки 
– все тут створено для радісного проживан-
ня жителів військового містечка. Весною та 
влітку воно наповнюється різнобарв’ям кві-
тів, додаючи яскравих кольорів до нелегкої 
буденності своїх мешканців.

ОФІЦЕРСЬКЕ ЖИТЛО №1
У номінації «Кращий будинок офіцер-

ського складу» почесне перше місце при-
своєно відділу прикордонної служби «Ше-
гині» Мостиського загону.

Необхідно зазначити, що багатоетапний 
процес копіткої роботи на цьому об’єкті 
житлового фонду розпочався ще на почат-
ку весни минулого року. Примітно, що до 
облаштування відомчого будинку активно 

долучалися й самі мешканці. Військовос-
лужбовці охоче допомагали приводити бу-
дівлю до належного стану, адже це комфорт 
проживання їх та їхніх сімей. Вкладена пра-
ця дала свої плоди: будинок значно онов-
лено, покрівля, водостічні труби та інші 
господарські пристосування справні. Варто 
зауважити, що робота посадових осіб відді-
лу та органу охорони кордону щодо огля-
ду технічного стану будівлі, обладнання, а 
також комунальних споруд і мереж велася 
постійно. Це, як зазначають самі мешкан-
ці будинку, й стало однією із запорук їхньої 
перемоги на конкурсі. Важливо також відмі-
тити, що запланований капітальний ремонт 
житлового будинку, а також його підготовка 
до зими  виконані в  повному обсязі. Як ре-
зультат, прикордонники та члени їхніх сімей 
сьогодні мешкають у сучасному та повністю 
облаштованому будинку, а їхню працю ви-
соко оцінено керівництвом Державної при-
кордонної служби.

«ЇДАЛЬНЯ РОКУ»
Серед усіх їдалень Держприкор-

донслужби України експертній комі-
сії найбільше «до смаку» припала зала 
для прийому їжі відділу прикордонної 
служби «Біловодськ» Луганського при-
кордонного загону. Приємний зовніш-
ній вигляд, який створюють яскраві 
квіти та підібрані в тон приміщення 
штори, милують око кожного, хто за-
ходить сюди підкріпитися після ви-
ходів на державний кордон. Персонал 
«Біловодська» апетитно смакує страви, 
якими щоразу дивує молодший інспек-
тор прикордонної служби ІІ категорії 
– кухар молодший сержант Світлана  
ПОПІЛНУХА. А вона це робить з 
майстерністю справжнього віртуоза-
кулінара.

 – Ми намагаємося зробити так, аби 
в нашій їдальні було максимально за-
тишно й комфортно для всіх, – розпо-
відає Світлана Вікторівна, – починаючи 
від якості приготування їжі та закінчуючи 
інтер’єром обідньої зали.

Домашній затишок, якого так не ви-
стачає під час служби, тут створюють до-
сить таки немаленький акваріум і картини 
з мальовничими пейзажами.

– Приємно, що зусилля всього персо-
налу відділу прикордонної служби  «Біло-
водськ» відзначено керівництвом відом-
ства, – зазначає начальник продовольчої 
служби Луганського прикордонного за-
гону капітан Євген  ІВАНОВ. – Водночас 
ми не збираємося спочивати на лаврах, а 
вже сьогодні розпочинаємо роботу зі ство-
рення в кожному підрозділі передової за 
рівнем облаштування, організації роботи 
та санітарно-гігієнічного стану зразкової 
їдальні.              n

Де краще жити і служити
Серед органів і підрозділів Держприкордонслужби України 

пройшов огляд-конкурс на краще військове містечко, житловий 
будинок і їдальню, за результатами якого визначено переможців. 
Подібні заходи регулярно проводяться у відомстві та мають на меті 
створення для прикордонників належних умов служби й побуту.
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БЕРЕГИНЯ

Світлана ДЕЙЧУК

РОДИНИ
Поява кожного нового члена в сім'ї 

була великою й радісною подією. Тільки 
ж на матір і дитину, слабких у той час і 
безпомічних, чекало немало небезпек від 
злих сил та людей. Тому треба було їх на-
лежно захистити, і робила це колись баба-
повитуха, яку запрошував сам батько й 
неодмінно з хлібом. Повитуха була однією 
з найшанованіших осіб у селі. Вона уособ-
лювала народну мудрість і практичний 
лікувально-знахарський досвід. Для сім'ї 
баба ставала своєю, їй належала головна 
роль у виконанні обрядів, пов'язаних із 
народженням дитини, з хатнім святкуван-
ням народження, хрестин і пострижин.

Був колись в Україні звичай, за яким 
по-особливому ставилися до жінки, котра  
чекала дитину. Майбутню матір оберігали 
від тяжкої домашньої роботи. Їй заборо-
нялося переступати через гострі колючі 
предмети, сидіти на ріжку стола, білити, 
фарбувати, ходити вночі чи під дощем і 
працювати у свята. Засуджувалося вжи-
вання спиртних напоїв і лихослів'я. При 
зустрічі – їй давали дорогу, не переходили 
з порожніми відрами, старші чоловіки зні-
мали шапку та вклонялися.

За народними переказами, баба-
повитуха виступала ще й віщункою долі 
новонародженої дитини. За її «наукою», 
коли дитя з'явилося на світ лицем дого-

ри – добра прикмета. Вважали: щаслива 
доля буде в тієї дитини, яка знайшлася у 
передвечір'я.

На першу купіль дитини брали ту воду, 
що тече, рухається (не з криниці, не зі 
ставка) — «буде і доля рухатися», додава-
ли свячену воду, зілля, гроші та шматочок 
хліба або зерно. Свячена вода і зілля — 
оберіг від нечистої сили, гроші (монети) 
—багатство, хліб, зерно — достаток і бла-
гополуччя.

«ЙДЕМО ПО ХРЕСТА, 
ПО ЩАСТЯ І ДОЛЮ»
Крім родин, влаштовували і хрести-

ни, в яких розрізнялися дві частини: на-
родна і релігійна, церковна. Посередни-
цею між сім'єю і церквою виступала та ж 
баба-повитуха. Вона йшла до священика, 
«брала ім'я і молитву», домовлялася про 
день хрещення. На сімейній раді вибирали 
кумів. Це міг бути хтось із рідні чи добре 
знані шановані односельці. До них ішли з 
хлібом і просили стати хрещеними батька-
ми дитини. За звичаєм, відмовлятися не 
годилося. При цьому кум і кума не пови-
нні бути в кровній спорідненості. Після 
обряду хрестин вони один до одного і до 
батьків дитини зверталися тільки на «Ви». 
Батьки до церкви не йшли. Баба-повитуха 
давала дитину кумі на праву руку: «Нате 
вам новонароджене, а нам принесіть мо-
литвене й хрещене», їй відказували: «Йде-
мо по хреста, по щастя і долю».

 Зайшовши в хату з охрещеним не-
мовлям, кума передавала його матері й 
казала: «Взяли від вас народжене, а при-
несли хрещене. Щоб росло на втіху вам і 
нам!». Клали хрещеника в колиску, куди 
спочатку сипали зерно жита — на «жит-
тя», примовляючи: «Дай, Боже, сон з усіх 
строн!». Потім сідали за святковий стіл, 
частувалися, висловлювали побажання, 
співали спеціальних пісень.  Наприкінці 
спільної гостини баба-повитуха або най-
старша жінка з родини роздавала кожному 
з гостей «квітку»: китички зв'язаних живих 
квітів і колосся — влітку, калину, барвінок 
і колоски — зимою. «Квітку» клала вона 
на тарілку, біля неї ставила чарку горілки й 
підносила кожному, примовляючи: «Про-
симо на квіточку і горілочку, на винце і  
добре слівце». Гості кидали гроші, особли-
во щедрими були куми. Разом із «квіткою» 
давалися калачі, щоб дитя у майбутньому 
не відчувало нестатків ні в чому, як відчу-
ває всякий, хто має хліб.

Для пояснення роздавання «квіток» на 
хрестинах, що служать символом здоров'я 
і краси дитини, існує легенда. Колись дав-
но йшов один чоловік з хрестин і на дорозі 
його зустрів нечистий та й спитав, звідки 
той іде. Чоловік відповів, що йде з хрестин. 
Нечистий не повірив: якби з хрестин, то 
мав би з собою якийсь знак. І став водити 
того чоловіка цілу ніч по ярах, звідки той 
ледве вибрався, коли настав день. Звідси й 
пішло застосування «квіток» на хрестинах, 
щоб кум міг довести нечистому, якщо той 
зустрінеться, що був дійсно на хрестинах і 
таким чином відчепиться від нього.

Куми здійснювали церковний обряд 
(несли немовля до церкви, платили за 
дійство, купували хрестик), робили пер-
ші пострижини, відправляли до школи, 
проводили в армію, були на весіллі найпо-
чеснішими гостями. За випадків, коли по-
мирали рідні батьки, вони нерідко опіку-
валися похресником. А той,  у свою чергу, 
провідував хрещених батьків, допомагав 
їм по господарству, носив святкову вечерю 
тощо.

Дитина підростала, хрещені і баба-
повитуха постійно цікавилися нею. Ку-
мів обов'язково запрошували на родинні 
свята, радилися з ними, допомагали при 
потребі одні одним. Єднання родів при-
рівнювалося до рідняцтва.

НАД КОЛИСКОЮ
Виколихували немовля в колисці, спі-

вали колискові пісні. Їх слова, немов ве-
селка, переливаються різними барвами. 

Дітлахи змалечку чують чудовий передзвін 
у колискових піснях своїх мам та бабусь і 
закохуються у його співучість. Сама колис-
кова – оберіг, лагідна усмішка та ніжність 
неньки, дорога скарбниця народної му-
дрості й самобутньої творчості. З давніх-
давен передає народ своїм нащадкам через 
пісенну творчість любов до Батьківщини та 
своїх пращурів, учить добру й справедли-
вості. З їх допомогою малеча вчиться роз-
мовляти та пізнає світ. Колискова – перша 
пісня в житті дитини, виконана з любов’ю 
та ніжністю, за допомогою якої маля швид-
ко засинало, бо вона позитивно впливала 
на нервову систему й оберігала від злих сил. 
Колискові передавались у спадок – від ба-
бусі до мами, від мами до доньки. Наспіви 
«А-а-а-люлі», за давніми повір'ями, вважа-
лися сонячними ключами, що в колисочку 
сон кликали. Якщо хочете, аби дитині було 
затишно, щоб росла щасливою, – співайте 
колискові! Чим менша дитина, тим більше 
вона потребує колискових пісень і мамино-
го голосу.

ОБРЯД ПОСТРИЖИН
День народження — малюку випов-

нюється один рік. Дитину садовлять на 
розстеленому кожусі вовною доверху (як 
обереговий знак, символ добробуту), а 
хрещений батько вистригає трохи волос-
ся з чотирьох сторін: спереду, ззаду та з 
обох боків біля вух, а потім – по всій го-
лові, як у хлопчиків, так і у дівчаток. Ост-
рижене волосся не можна було викидати. 
Стрижене волоссячко клали на тарілку, 
куди гості скидали гроші з побажаннями: 
«Щоб дитина росла здоровою», «Щоб була 
багатою, як кожух волохатий». Не допус-
калося, щоб зрізане волоссячко валялося 
де-небудь, бо «птахи заберуть на гнізда», 
отже, болітиме голівка в дитини. Вірили, 
що хтось може підібрати і наврочити. За 
звичаєм, в Україні хлопчиків підстригали 
так само, як і дорослих чоловіків – «під 
макітру», «у кружок». Після пострижин 
дівчинки волоссячко ховали і з цього часу 
починали плекати волосся. У воду, в якій 
мили коси, додавали різні настої та відва-
ри трав. Дівчаток вчили доглядати за своїм 
волоссям, розчісувати його кожного ранку 
після вмивання. 

P. S.  Виросла, стала гарною дитина. 
Пішла в самостійне життя з його дорос-
лими звичаями та обрядами. Радіймо, що 
ми такі багаті й не цураймося своїх гарних 
звичаїв і традицій. Вони прикрашають наше 
життя. Тому чистих-пречистих вам думок! 
Вродливих дітей і внуків!             n

У житті людей є події, що 
мають велике значення — 
це народження, хрещення, 
одруження тощо. Їх ритуали 
супроводжуються цікавими  
народними звичаями  та 
віруваннями, відгомін яких 
простежується в наших родинах 
і нині. Згадаємо, насамперед, 
про родильні обряди (давні й 
нинішні), може, знадобляться 
вони тим, хто вже приготувався 
стати батьками, і тим, хто ще 
лише мріє покликати лелеку. Коли прилетів лелека
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08.30, 05.00 Правда життя
09.00 Д/с «Православнi 

святi»
10.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40 Х/ф «4 таксисти та 

собака» �
14.55 Х/ф «Бiля 

небезпечної межi» �
17.05 Т/с «Державний 

кордон»
18.30, 03.55 Агенти впливу
19.00, 23.30 Свiдок
19.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
20.30 Т/с «CSI. Маямi»
21.30 Т/с «NCIS»
22.30 Т/с «Закон i порядок»
00.25 Х/ф «Чорний орел» 

07.00 М/с «Барбоскiни»

07.25 Репортер

07.35 Очевидець

09.00 Репортер

09.10 Т/с «Бальзакiвський 
вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.05 Знову разом

11.50 Т/с «Татусевi доньки»

12.55 Т/с «Третя планета вiд 
Сонця»

13.35 М/с «Фiнес i Ферб»

13.55 М/с «Аладдiн»

14.30 М/с «Пригоди Джекi 
Чана»

14.45 Teen Time

14.50 Т/с «Дрейк i Джош»

15.50 Teen Time

15.55 Т/с «Кадети»

17.55 Т/с «Воронiни»

19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер

19.35 Т/с «Татусевi доньки»

20.40 Т/с «Воронiни»

21.50 Аферисти

22.55 Т/с «Бальзакiвський 
вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.50 Т/с «Щоденники 
вампiра»

08.15 Кориснi поради
10.00 Легко бути жiнкою
10.55 М/ф «Як їжачок та 

ведмежа небо 
мiняли»

11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.40 Дiловий 

свiт
12.25 Армiя
12.35 Право на захист
13.00, 02.50 Х/ф «Пам'ять 

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

сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
16.00 Х/ф «Потоп». 1с. Ч. 1 
17.25 Т/с «Ставка, бiльша за 

життя»
19.00 Новорiчнi зустрiчi 

М. Поплавського
20.40 Сiльрада
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений 

виклик
21.35 Свiт спорту
21.50 Магiя цирку
22.30 Контрольна робота
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00 Пiдсумки

07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим 

ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Дiвоче 

полювання»
12.00 Новини
12.15 Т/с «Дiвоче 

полювання»
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Завжди говори 

«завжди»–7»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
22.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
23.35 Позаочi
00.30 Х/ф «Створенi один 

для одного» �
02.20 Подробицi
02.45 Х/ф «Пастка» �
04.30 Д/ф «Микола Гоголь. 

Таємниця смертi»

06.55 Снiданок з «1+1»

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з «1+1»

07.15 М/с «Чiп i Дейл. 
Бурундуки-рятiвники»

07.40 Снiданок з «1+1»

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з «1+1»

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з «1+1»

09.50 Краса по-українськи

11.15 Шiсть кадрiв

12.10 Х/ф «Доктор 
Дулiттл-2» �

13.40 Х/ф «Байкер» �
15.05 Х/ф «Найкращий друг 

мого чоловiка» �
17.00 ТСН. Особливе

17.20 Шiсть кадрiв

17.35 Х/ф «Любов 

i голуби» �

19.30 ТСН

20.15 Т/с «Iнтерни»

20.50 Т/с «Iнтерни»

21.15 Х/ф «Золотий 
ключик»

23.25 ТСН

23.40 Х/ф «Еквiлiбрiум» �
01.30 Х/ф «Золотий 

ключик»

05.15 Служба розшуку дiтей

05.25 Свiтанок

06.15 Дiловi факти

06.25 Спорт

06.30 Т/с «Таксi»

07.35 Дiловi факти

07.45 Факти тижня

08.45 Факти

09.25 Спорт

09.30 Надзвичайнi 

новини

10.30 Т/с «Менти»

12.45 Факти

12.55 Спорт

13.00 Х/ф «Вiдставник»

14.50 Х/ф «Вiдставник-2. 

Своїх не кидаємо»

16.45 Т/с «Менти»

18.45 Факти. Вечiр

19.20 Спорт

19.25 Надзвичайнi новини

20.25 Т/с «Даішники»

22.40 Факти. Пiдсумок

22.55 Свобода слова

01.05 Спорт

01.15 Надзвичайнi новини

02.10 Т/с «Загiн-4»

02.55 Факти

03.30 Свобода слова

05.35 Нез'ясовно, 
але факт

06.20 Документальний 
детектив

06.45 Т/с «Адвокат»

08.45 Неймовiрна правда 
про зiрок

09.45 Х/ф «Пастка»

13.50 Т/с «Черговий 
янгол»

14.50 Нез'ясовно, 
але факт

15.50 Битва екстрасенсiв

18.00 «Вікна»-новини

18.10 Неймовiрна правда 
про зiрок

19.10 Т/с «Черговий 
янгол»

20.10 Куб

21.15 Х-Фактор. Революцiя

22.00 «Вікна»-новини

22.25 Х-Фактор. Революцiя

01.05 Т/с «Доктор Хаус»

01.55 Т/с «Адвокат»

02.40 «Вікна»-спорт

02.50 Т/с «Адвокат»

03.35 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона» �

04.40 Нiчний ефiр

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

Подiї
07.15, 18.00 Т/с 

«Єфросинiя. 
Продовження»

08.25, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.00, 20.10 Т/с «СОБР»
10.00 Т/с «Подружжя»
12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катина 

любов»
15.35, 02.50 Щиросердечне 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
22.20 Х/ф «Водний свiт» �
01.00 Т/с «Тюдори»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.50 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

10.40 Comedy Woman
11.30 Конвеєр кохання
11.55 Секс-битва
12.25, 19.20 Одна за всiх
13.20, 17.55 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дiм-2
16.05, 20.15 Даєш, молодь!
16.35, 21.10 Т/с «Унiвер»
18.55, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
22.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.15 Т/с «Бути людиною»
00.05 Дурнів + 1

08.10 Товариський матч. 
«Таврiя» – «Вiторул 
Константа»

10.00, 14.00, 00.30 
Футбольний уїк–енд. 
Найкраще

10.05 Чемпiонат Iспанiї. 
«Вiльяреал» – 
«Барселона»

12.00 Кубок Англiї. 
«Лiверпуль» – МЮ

14.30 Futbol Mundial
14.55  Товариський матч за 

участі «Металiста»
16.55  Copa del Sol. 

«Тромсе» – «Анжи»
18.55, 03.15 Чемпiонат 

Iспанiї. Огляд туру
19.55  «Шахтар» – 

«Олесунн»
22.00, 04.10 Чемпiонат 

Iталiї. Огляд туру

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.35 Свiтло
10.00 Легко бути жiнкою
10.50 М/c «Каспер. Школа 

страху»
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10, 18.40, 21.20 Дiловий 

свiт
12.25 Хай щастить
12.45 Темний силует
12.55 Наша пiсня
13.35 Х/ф «Жайворонок» 
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.55 М/с «Каспер. Школа 

страху»
16.15 Х/ф «Потоп». 1с. Ч. 2 
17.25 Т/с «Ставка, бiльша за 

життя»
18.55 221.Екстрений 

виклик. Тиждень
19.45 Новi пiснi про 

головне
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Плюс-мiнус
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи

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

гнiздо»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-5»
14.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.05 Судовi справи
16.05 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Завжди говори 

«завжди»–7»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
22.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
23.35 Д/ф «Осiннiй 

марафон Олега 
Басилашвiлi»

00.30 Х/ф «10000 рокiв до 
Нашої Ери»

02.25 Подробицi
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55 Знак якостi

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

Бурундуки-рятiвники»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.20 Сiмейнi мелодрами
11.20 Не бреши менi-2
12.20 Чесно
13.15 Т/с «Клон-2»
14.05 Т/с «Клон-2»
14.55 Зiрка + зiрка-2
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.45 Сiмейнi мелодрами
18.35 Не бреши менi-2
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Iнтерни»
21.15 Мiняю жiнку
22.30 Грошi
23.25 ТСН
23.45 Х/ф «Кров на 

вулицях» �

01.25 Х/ф «Еквiлiбрiум» �
03.05 Чесно
03.55 Мiняю жiнку-2
04.55 Зiрка + зiрка-2

06.20 Дiловi факти
06.30 Спорт
06.35 Т/с «Таксi»
07.35 Дiловi факти
07.45 Пiд прицiлом
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.00 Т/с «Даішники»
16.30 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Даішники»

До роботи в один 
із підрозділів 
ГІБДД приступає 
Сергій Лавров, 
колишній опер, 
засуджений за 
перевищення 
службових по-
вноважень. Його 
призначають на-
парником Зимі-
ну, даішнику пе-
редпенсійного ві-
ку, що дотриму-
ється життєвої 
стратегії «моя ха-
та скраю».

22.40 Т/с «Таксi»
23.00 Факти. Пiдсумок
23.15 Х/ф «В облозi» �

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
06.55 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
10.45 Куб
11.50 Х/ф «Максим 

Перепелиця» �
Сільського жар-
тівника і дотеп-
ника Максима 
Перепелицю 
призивають до 
служби в армії. 
Але й там, нама-
гаючись уникнути 
труднощів ар-
мійського життя, 
він хитрує. Однак 
справжній харак-
тер змушує його 
переосмислити 
свою поведінку.

13.50 Т/с «Черговий янгол»
14.50 Нез'ясовно, але факт
15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.05 Х-Фактор. Революцiя
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Х-Фактор. Революцiя
23.30 Т/с «Доктор Хаус»
00.30 Т/с «Адвокат»
02.25 «Вікна»-спорт

04.40 Т/с «Ранетки»
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Назад у 

майбутнє»
06.40 М/с «Джуманджи»
06.55 Kids'Time
07.00 М/с «Барбоскiни»
07.25 Репортер
07.35 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.05 Знову разом
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.30 М/с «Фiнес i Ферб»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Парад порад
22.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.50 Т/с «Щоденники 
вампiра»

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 23.30, 02.15, 

04.15 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS. Лос-Анджелес»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i 

порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI. 

Маямi»
12.00, 00.00 Т/с 

«Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
13.35 Т/с «Марш 

Турецького-3»
15.35 Х/ф «Гонки по 

вертикалi». 1 с. �
18.30, 02.45 Речовий доказ
00.25 Х/ф «Щупальця» �
03.45 Агенти впливу

08.25, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.00, 22.20 Т/с 
«Подружжя»

11.00, 20.10 Т/с «СОБР»
12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катина 

любов»
15.10 Щиросердечне 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
23.15 Т/с «Тюдори. Другий 

сезон»
00.15 Х/ф «Олена 

Троянська» �
05.20 Д/с «Пункт 

призначення – 
правда. Четвертий 
сезон»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.50 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

10.40 Comedy Woman
11.30 Конвеєр кохання
11.55 Секс-битва
12.25, 19.20 Одна за всiх
13.20, 17.55 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дiм-2
16.05, 20.15 Даєш, молодь!
16.35, 21.10 Т/с «Унiвер»
18.55, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
22.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.15 Т/с «Бути людиною»
00.05 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Х/ф «Новi пригоди 

Бiлла та Теда» �

08.10 Copa del Sol. 
«Шахтар» – 
«Олесунн»

10.15 ЧУ. Найкраще. 
«Карпати» – 
«Арсенал»

12.15, 00.30 Футбольний 
уїк–енд. Найкраще

12.45, 18.55 Товариський 
матч за участі 
«Металiста»

15.40, 22.45 Футбол News. 
Live

16.00 Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

16.55 «Карпати» – «Динамо 
Бухарест»

21.55 МЮ – «Cток Сiтi»
00.00 Чемпiонат Бразилiї. 

Огляд туру

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПОНЕДІЛОК, 30 СІЧНЯ 2012 РОКУ

ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 2012 РОКУ

12:40 «4 ТАКСИСТИ ТА СОБАКА» 

НТН
Цуценя такси, яке не визнали з 
елітного потомства, було при-
речене на смерть, але виявило-
ся надзвичайно везучим і втекло 
від ветеринара. Випадково опи-
нившись у машині Тані Жичкіної, 
цуценя потрапляє в таксопарк.

13:00 «ВІДСТАВНИК» 

ICTV
Відставний військовий Дєдов 
приїжджає у Москву до дочки 
Ганни і внучки Каті. Але з’ясову-
ється, що йому ніде жити: дочка 
продала квартиру, щоб допо-
могти своєму чоловікові Павлу, 
в якого проблеми з бізнесом.

17:35 «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ»

1+1
Усе, що потрібно для щастя, у 
Василя є: будинок, господар-
ство, любляча працьовита дру-
жина, діти, а ще – голуби, яких 
дуже багато в його голуб'ятнику. 
І ось: заманулося Василеві 
з'їздити на курорт...

22:20 «ВОДНИЙ СВІТ» 

УКРАЇНА
Після глобальної катастрофи 
Земля повністю вкрита водою. 
Люди, що ворогують між собою, 
живуть на човнах, кораблях, 
різноманітних конструкціях. Але 
усі мріють про сушу, яка, за чут-
ками, десь існує.

23:15 «В ОБЛОЗІ» 

ICTV
Терористи захопили корабель й 
узяли в полон команду. І тільки 
кок, у минулому – «зелений бе-
рет», та дівчина з обкладинки 
«Плейбоя» залишилися на волі. 
Цього виявилося достатньо, щоб 
зруйнувати плани терористів.

23:45 «КРОВ НА ВУЛИЦЯХ» 

1+1
Напарник поліцейського гине під 
час урагану Катріна, але  не-
вдовзі з'ясовуються ознаки того, 
що він міг бути вбитим. Розслі-
дування заводить детектива 
разом з новим партнером на 
саме дно кримінального світу.

00:15 «ОЛЕНА ТРОЯНСЬКА» 

УКРАЇНА
Епічна пригода, за безсмертною 
«Іліадою» великого Гомера. При-
голомшливі зйомки, вражаючі 
спецефекти та чудова інтернаці-
ональна команда акторів роб-
лять фільм незабутнім видови-
щем.

00:25 «ЩУПАЛЬЦЯ»

НТН
Перетинаючи Атлантичний оке-
ан, субмарина опиняється в 
місці, де в 1962 році зник ро-
сійський атомний підводний 
човен. Страшна історія повторю-
ється знову. Невідома сила 
атакує підводний корабель.
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07.40 Глас народу
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.15 На зв'язку з урядом
09.40 Легко бути жiнкою
10.50 М/c «Каспер. Школа 

страху»
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10, 18.40 Дiловий свiт
12.25 Х/ф «Земля, до 

запитання» �
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
15.55 М/с «Каспер. Школа 

страху»
16.10 Х/ф «Потоп». 2 с. Ч. 1 
17.25 Т/с «Ставка, бiльша за 

життя»
18.55 Про головне
19.15 М.Поплавський. «Шоу 

продовжується»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.20 Хокей. ЧУ. «Сокiл» 

(Київ) – «Беркут» 
(Київ)

22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки

08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-5»
14.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.05 Судовi справи
16.00 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Завжди говори 

«завжди»–7»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
22.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
23.35 Парк автомобiльного 

перiоду
00.15 Х/ф «Доки ми живi» 
02.15 Подробицi
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Д/ф «Купити 

безсмертя»
03.35 Д/ф «Панi Удача 

Павла Луспікаіва»

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

Бурундуки-рятiвники»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
09.55 Сiмейнi мелодрами
10.50 Не бреши менi-2
11.50 Грошi
12.45 Т/с «Клон-2»
13.35 Т/с «Клон-2»
14.25 Зiрка + зiрка-2
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.45 Сiмейнi мелодрами
18.35 Не бреши менi-2
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Iнтерни»
21.15 Пекельна кухня-2
22.40 Небесна лiга
23.35 ТСН
23.50 Х/ф «Шлях вiйни» �

01.20 Х/ф «Кров на 
вулицях» �

02.50 ТСН
03.35 Хованки
04.20 Зiрка + зiрка-2

05.05 Служба розшуку дiтей
05.15 Факти
05.30 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Спорт
06.35 Т/с «Таксi»
07.35 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.15 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.15 Т/с «Даішники»
16.40 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Даішники»
22.35 Т/с «Таксi»
23.05 Факти. Пiдсумок
23.20 Х/ф «В облозi-2. 

Територiя темряви» 

01.30 Спорт
01.35 Надзвичайнi новини
02.25 Т/с «Загiн-4»
03.10 Факти
03.40 Х/ф «В облозi» �

06.30 Документальний 
детектив

06.55 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
11.45 Х/ф «Молода 

дружина» �
Маша віддано че-
кає свого хлоця з 
армії. А він при-
їжджає у рідне 
село з іншою... І 
вирішує тоді Ма-
ша назло всім і 
собі вийти заміж 
за молодого 
вдівця із сусід-
нього села. Од-
нак нелегко жити 
без кохання...

13.50 Т/с «Черговий янгол»
14.50 Нез'ясовно, але факт
15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.05 Х-Фактор. Революцiя
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Х-Фактор. Революцiя
23.25 Т/с «Доктор Хаус»
00.25 Т/с «Адвокат»
02.20 «Вікна»-спорт

06.40 М/с «Джуманджи»
07.00 Kids'Time
07.05 М/с «Барбоскiни»
07.30 Репортер
07.40 Очевидець: смiшно до 

болю
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.05 Знову разом
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.30 М/с «Фiнес i Ферб»
13.50 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Ревiзор
22.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.55 Т/с «Щоденники 
вампiра»

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 23.30, 02.15, 

04.25 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS. Лос-Анджелес»
10.00, 22.30 Т/с «Закон i 

порядок»
11.00, 20.30 Т/с «CSI. 

Маямi»
12.00, 00.00 Т/с 

«Детективи»
12.35, 19.30 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
13.35 Т/с «Марш 

Турецького-3»
15.35 Х/ф «Гонки по 

вертикалi». 2 с. �
18.30, 05.00 Правда життя
00.25 Х/ф «Катаклiзм 

2000» �

08.25, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.00, 22.20 Т/с 
«Подружжя»

10.00, 20.10 Т/с «СОБР»
11.00 Т/с «Платина»
12.00, 04.40 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катина 

любов»
15.10 Щиросердечне 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
23.15 Т/с «Тюдори. Другий 

сезон»
00.15 Хвилина на перемогу
01.10 Х/ф «Запах жiнки» 
05.30 Д/с «Пункт 

призначення – правда. 
Четвертий сезон»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.50 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

10.40 Comedy Woman
11.30 Конвеєр кохання
11.55 Секс-битва
12.25, 19.20 Одна за всiх
13.20, 17.55 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дiм-2
16.05, 20.15 Даєш, молодь!
16.35, 21.10 Т/с «Унiвер»
18.55, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
22.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.15 Т/с «Бути людиною»
00.05 Т/с «Секс i мiсто»

08.10 МЮ – «Cток Сiтi»
10.15 Огляд туру
10.45 «Шахтар» – 

«Металiст»
12.45, 18.55, 23.55, 04.10 

Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

13.45 Товариський матч. 
«Карпати» – «Динамо 
Бухарест»

15.40, 22.45 Футбол News. 
16.00 Copa del Sol. 

«Шахтар» – 
«Олесунн»

19.55  Copa del Sol. 
«Спартак» – 
«Росенборг»

21.55  Чемпiонат Англiї. 
«Болтон» – 
«Арсенал»

01.10 ЧУ. Найкраще. 
«Ворскла» – «Таврiя»

07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.35 Книга.ua
09.55 Легко бути жiнкою
10.50 М/c «Каспер. Школа 

страху»
11.10 Здоров'я
12.00 Новини
12.10, 18.45, 21.45 Дiловий 

свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни 

вiд А до Я
12.50 Крок до зiрок. 

Євробачення
13.35, 15.45 Бiатлон. Кубок 

свiту. Спринт
15.00, 18.20 Новини (iз 

сурдоперекладом)
15.15 Euronews
17.15, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
17.20 Т/с «Ставка, бiльша за 

життя»
19.00 Про головне
19.25 Зiрки гумору
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений 

виклик
21.35 Свiт спорту
21.50 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

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

гнiздо»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-5»
14.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.05 Судовi справи
16.00 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Завжди говори 

«завжди»–7»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Ластiвчине 

гнiздо»
22.25 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
23.35 Д/ф «Бермудський 

трикутник. Лiгво 
диявола»

00.30 Х/ф «Тихий вир» �
02.20 Подробицi
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Знак якостi
03.15 Д/ф «Молодi та 

багатi»
04.10 Д/ф «Крик»

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

Бурундуки-
рятiвники»

07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.15 Сiмейнi 

мелодрами
11.15 Не бреши менi-2
12.15 Небесна лiга
13.05 Т/с «Клон-2»
13.55 Т/с «Клон-2»
14.45 Зiрка + зiрка-2
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.45 Сiмейнi 

мелодрами
18.35 Не бреши менi-2
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.50 Т/с «Iнтерни»
21.15 Т/с «Костоправ»
23.15 ТСН
23.30 Х/ф «Подарунок» �
01.20 Х/ф «Шлях вiйни» �
02.45 Т/с «Iнтерни»
03.10 Х/ф «Син Рожевої 

Пантери» �
04.40 Зiрка + зiрка-2

05.20 Факти
05.35 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Спорт
06.35 Т/с «Таксi»
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум 

в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi 

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

по-українськи
13.05 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.05 Т/с «Даішники»
16.30 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Даішники»
22.30 Т/с «Таксi»
22.55 Факти. Пiдсумок
23.10 Х/ф «Вогонь iз 

пекла» �
01.25 Спорт
01.30 Надзвичайнi новини
02.20 Т/с «Загiн-4»
03.05 Факти
03.35 Х/ф «В облозi-2. 

Територiя темряви» 

06.55 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
11.55 Х/ф «Одружений 

холостяк» �
13.50 Т/с «Черговий янгол»
14.50 Нез'ясовно, але факт
15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 «Вікна»-новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.05 Х-Фактор. Революцiя
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Х-Фактор. Революцiя
00.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.00 Т/с «Адвокат»
02.35 «Вікна»-спорт
02.45 Х/ф «Три днi в 

Москвi» �
Молодий міліціо-
нер вперше при-
їжджає з Сибіру 
до Москви, де 
одразу ж закоху-
ється в молоду і 
красиву дівчину. 
Він потрапляє в 
різні комічні ситу-
ації через свої 
ідеалістичні по-
гляди на життя.

03.50 Нiчний ефiр

07.40 Очевидець: смiшно до 
болю

09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.10 Знову разом
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.55 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.30 М/с «Фiнес i Ферб»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

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

iгри
22.55 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.55 Т/с «Щоденники 
вампiра»

00.55 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.20 Служба розшуку дiтей
01.25 Т/с «Грань»
02.10 Т/с «Журнал мод»
02.30 Зона ночi

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS»
10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00, 20.15 Т/с «CSI»
12.00, 00.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.15 Т/с «Вулицi 

розбитих лiхтарiв-9»
13.35 Т/с «Марш 

Турецького-3»
15.40 Х/ф «Гонки по 

вертикалi». 3 с. �
18.30 Легенди карного 

розшуку
21.25 Чемпiонат Європи з 

мiнi-футболу. Збiрна 
Словенiї – Збiрна 
України

00.25 Х/ф «Небезпечнi 
iстоти» �

08.25, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.00, 22.20 Т/с 
«Подружжя»

10.00, 20.10 Т/с «СОБР»
11.00 Т/с «Платина»
12.00, 04.40 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катина 

любов»
15.10 Щиросердечне 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
23.15 Т/с «Тюдори. Другий 

сезон»
00.15 Хвилина на перемогу
02.00 Незвичайний концерт 

з Максимом 
Аверiним

02.50 Тiльки один

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.50 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

10.40 Comedy Woman
11.30 Конвеєр кохання
11.55 Секс-битва
12.25, 19.20 Одна за всiх
13.20, 17.55 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дiм-2
16.05, 20.15 Даєш, молодь!
16.35, 21.10 Т/с «Унiвер»
18.55, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
22.30 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.30 Т/с «Бути людиною»
00.20 Т/с «Секс i мiсто»
00.50 Х/ф «Лох-Несс» �

08.10 «Болтон» – 
«Арсенал»

10.15 ЧУ. Найкраще. 
«Олександрiя» – 
«Шахтар»

12.15, 16.30, 22.00 
Чемпiонат Бразилiї. 
Огляд туру

12.45 «Спартак» – 
«Росенборг»

15.40, 22.30 Футбол News. 
16.00 Журнал УЄФА Євро-

2012
16.55 «Копенгаген» – 

«Анжи»
18.55 Urban Freestler
19.05 Чемпiонат Iталiї. 

Огляд туру
19.55 «Тромсе» – «Шахтар»
22.50, 03.15 Чемпiонат 

Англiї. Огляд туру

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 1 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

ЧЕТВЕР, 2 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

23:20 «В ОБЛОЗІ–2...» 

ICTV
Колишній морський піхотинець 
після служби повертається до-
дому. Разом з ним їде його ча-
рівна юна племінниця. Але не-
сподівано подорож стає смер-
тельно небезпечною: їх потяг 
захоплюють терористи...

23:50 «ШЛЯХ ВІЙНИ» 

1+1
Військовий  фахівець Девід 
Уолф, досвідчений і смертель-
ний убивця,  має завдання убити 
терориста на Близькому Сході. 
При виконанні своєї місії він стає 
свідком змови проти амери-
канського уряду.

00:25 «КАТАКЛІЗМ 2000» 

НТН
Токсичні відходи забруднили сві-
тову систему постачання питної 
води. Спеціально відібрана ко-
манда з декількох осіб, здатна 
очистити цю систему, керує сві-
том, змушуючи  зневірених лю-
дей, купувати воду.

01:10 «ЗАПАХ ЖІНКИ» 

УКРАЇНА
На період канікул студент найма-
ється доглядальником до сліпого 
військового. У підполковника 
Слейда важкий характер. Він 
примушує юнака поїхати разом з 
ним до Нью-Йорка, де хоче роз-
важитися...

11:55 «ОДРУЖЕНИЙ ХОЛОСТЯК»

СТБ
У потягу дівчина розповіла по-
путникові, що розлучилася з чо-
ловіком і поки що не хоче засму-
чувати з цього приводу батьків. 
Події розгортаються таким чи-
ном, що їй не довелося вдома 
пояснювати відсутність зятя.

23:10 «ВОГОНЬ ІЗ ПЕКЛА» 

ICTV
Апалачі, долина Джексона, штат 
Кентуккі. Безліч анонімних сиг-
налів говорить про те, що в по-
кинутих шахтах є токсичні відхо-
ди. Незабаром район може пе-
ретворитися на пустелю без 
життя.

23:30 «ПОДАРУНОК»

1+1
Що буде, якщо ви отримаєте 
подарунок, який виконає усі ваші 
бажання? Подарунок, від якого 
ви не зможете відмовитися, але 
за який вам доведеться поплати-
тися? Максу Пітерсону доля під-
носить саме такий подарунок. 

00:25 «НЕБЕЗПЕЧНІ ІСТОТИ» 

НТН
Майк Салліван керує відділом 
розшуку серійних убивць. Але 
навіть він ніколи не зустрічав ні-
чого подібного. Високий чоловік 
у дивній шкіряній куртці без-
жально розстрілює відвідувачок 
гімнастичного залу.
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08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 05.20 Д/ф 

«Контингент. Ангола»
09.55 Легко бути жiнкою
10.55 М/c «Каспер. Школа 

страху»
11.10 Вiра. Надiя. Любов
12.00 Новини
12.10, 18.40 Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
12.55 Околиця
13.25 Х/ф «П'ятеро з неба» 

15.00, 18.20 Новини (iз 
сурдоперекладом)

15.25 Euronews
15.55, 05.50 Дiловий свiт. 

Агросектор
16.00 М/с «Каспер. Школа 

страху»
16.15 Х/ф «Потоп». 2 с. Ч. 2 
17.15 Т/с «Ставка, бiльша за 

життя»
19.00 Наша пiсня
19.40 Зiрки гумору
20.40 After Live
21.20 Плюс-мiнус
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.00 Пiдсумки

05.25 Т/с «Таке звичайне 
життя»

06.15 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5»

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

гнiздо»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-5»
14.00 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.05 Судовi справи
16.00 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Завжди говори 

«завжди»–7»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Бенефiс. Вечiрнiй 

квартал
22.40 Велика полiтика
01.20 Х/ф «Власнiсть 

диявола» �
03.10 Подробицi

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

Бурундуки-рятiвники»
07.40 Снiданок з «1+1»
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з «1+1»
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з «1+1»
10.05 Сiмейнi мелодрами
11.05 Т/с «Костоправ»
13.05 Т/с «Клон-2»
13.55 Т/с «Клон-2»
14.45 Зiрка + зiрка-2
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.45 Сiмейнi мелодрами
18.35 Не бреши менi-2
19.30 ТСН
20.15 Велика рiзниця по-

українськи
21.10 Х/ф «Мiцний 

горiшок-4» �

23.35 Х/ф «Бруклiнськi 
копи» �

01.45 Х/ф «Подарунок» �
03.25 Х/ф «Мушкетери 

повертаються» �
05.05 Х/ф «Син Рожевої 

Пантери» �

05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
05.35 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Спорт
06.40 Т/с «Таксi»
07.35 Дiловi факти
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.10 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.15 Т/с «Даішники»
16.35 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Даішники»
22.30 Х/ф «Небезпечна 

людина» �
00.25 Самозванцi
01.20 Спорт
01.30 Голi та смiшнi
02.20 Факти
02.50 Х/ф «Вогонь iз 

пекла» �

05.50 Документальний 
детектив

06.15 Х/ф «Червонi 
вiтрила» �

07.50 Х/ф «Привiт вiд Чарлi 
Трубача» �

09.25 Х/ф «Земля 
Саннiкова» �

11.25 Х/ф «Гардемарини, 
вперед!» �

18.00 «Вікна»-новини
18.10 Х/ф «Неймовiрнi 

пригоди iталiйцiв у 

Росiї» �

В одній із іта-

лійських лікарень 

російська емі-

грантка, помира-

ючи, повідомляє 

онучці про захо-

вані в Ленінграді 

скарби. На пошу-

ки скарбів виру-

шають усі, хто 

був у палаті й чув 

її передсмертні 

слова...

20.15 Х-Фактор. Революцiя
22.00 «Вікна»-новини
22.25 Х-Фактор. Революцiя
00.10 Х/ф «Молода 

дружина» �
02.05 «Вікна»-спорт

07.35 Очевидець: смiшно до 
болю

09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.10 Знову разом
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.55 Т/с «Третя планета вiд 

Сонця»
13.30 М/с «Фiнес i Ферб»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

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

гнiздо»
21.50 Україна чудес
22.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.55 Т/с «Щоденники 
вампiра»

00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.15 Т/с «Грань»
02.00 Т/с «Журнал мод»
02.20 Зона ночi

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 23.30, 02.00, 

04.25 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS. Лос-

Анджелес»
10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00 Т/с «CSI. Маямi»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-9»
13.35 Т/с «Марш 

Турецького-3»
15.40 Х/ф «Нагородити 

(посмертно)» �
19.30 Х/ф «Золото 

Кольджата» �
21.10 Х/ф «Флешка»
00.00 Х/ф «Лiченi секунди» 

08.15 Скетчком «Жити 
будете!»

09.10, 15.00 Заручники долi
10.00, 20.10 Т/с «СОБР»
11.00 Незвичайний концерт 

з Максимом 
Аверiним

12.00, 04.20 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катина 

любов»
13.50 Т/с «Слiд»
15.35 Життєвi сенсацiї
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.40 Критична точка
21.10 Тiльки один
22.10 Х/ф «Попелюшка з 

райського острова» 
23.50 Х/ф «Дозвольте вас 

поцiлувати» �

08.00 Телепузики
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки»
09.50 Т/с «Баффi – 

винищувачка 
вампiрiв»

10.40 Comedy Woman
11.30 Конвеєр кохання
11.55 Секс-битва
12.25, 19.20 Одна за всiх
13.20, 17.55 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дiм-2
16.05, 20.15 Даєш, молодь!
16.35, 20.45 Т/с «Унiвер»
18.55 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
22.30 Т/с «Щоденники 

Темного»
23.10 Теорiя зради
00.05 Т/с «Секс i мiсто»
00.35 Х/ф «Три нiндзя» �

07.50, 16.45 Urban Freestler
08.10, 01.05 Copa del Sol. 

«Тромсе» – «Шахтар»
10.15 ЧУ. Найкраще. 

«Карпати» – «Днiпро»
13.10 Copa del Sol. 

«Копенгаген» – 
«Анжи»

15.10 Чемпiонат Бразилiї. 
Огляд туру

15.40, 22.15 Футбол News
16.55  Товариський матч
19.55 Чемпiонат Нiмеччини. 

Огляд туру
20.55 Futbol Mundial
21.25  Чемпiонат 

Нiмеччини. 
«Нюрнберг» – 
«Борусiя»

23.30 Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

06.00 Ранкова 
молитва

06.10 Свiт православ'я
06.40 Свiт тварин
07.10, 23.20 Ера здоров'я
07.35 Мультфiльм
07.45 Кориснi 

поради
08.00 Шустер-

Live
11.50 After Live
12.15 Наша пiсня
12.55 Х/ф «Товариш 

генерал» �
14.20 Зелений 

коридор
14.35, 17.00 В гостях 

у Д. Гордона
15.25, 16.10 Бiатлон. Кубок 

свiту. Гонка 
переслiдування

17.50 Бенефiс 
Ю.Шифрина. 25 рокiв 
на сценi

20.30 Золотий гусак
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.40 Зворотнiй зв'язок
21.50 Новорiчний жарт
22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Ультра. Тема
23.45 Новини
00.15 Скарбничка
02.00 Телеакадемiя
03.00 Х/ф «Горiлка-лимон» 
04.25 Х/ф «За щучим 

велiнням» �
05.25 Надвечiр'я

06.10 Велика полiтика
08.25 Городок
09.00 Орел i Решка
10.00 Україно, вставай!
10.55 Найрозумнiший
12.45 Х/ф «Найкраща 

бабуся» �
Дві бабусі 
б’ються за любов 
онука, який після 
смерті матері за-
лишився з бать-
ком. Щоб стати 
кращою, вони го-
тові на все. Про-
те з’ясувавши, 
що у батька хлоп-
чика з’явилася 
пасія, вони спря-
мовують свої зу-
силля проти неї.

14.30 Т/с «Залiзничний 
романс»

16.30 Велика рiзниця
17.40 Пороблено в Українi
18.40 Бенефiс. Вечiрнiй 

квартал
20.00 Подробицi
20.30 Бенефiс. Вечiрнiй 

квартал
23.00 Вечiр професiйного 

боксу. В. Узілков – 
Е. Гуткнехт

00.45 Х/ф «Глибоке синє 
море» �

02.45 Подробицi

07.25 Справжнi лiкарi-2
08.10 Свiтське життя
09.05 Квартирна лотерея 

«ХТО ТАМ»
10.00 М/с «Тiмон i Пумба»
10.25 М/с «Тiмон i Пумба»
10.50 Свiт навиворiт
11.35 Пекельна кухня-2
13.00 Голос країни-2. Нова 

iсторiя
15.10 Х/ф «Снiговi пси» �
16.55 Велика рiзниця 

по-українськи
17.45 Х/ф «Кохати 

по-росiйськи» �
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Надiя як доказ 

життя» �
23.15 Зiрки в оперi
00.35 Х/ф «Мiцний 

горiшок-4» �
Світ знову на ме-
жі загибелі через 
нову терористич-
ну загрозу. Цього 
разу в заручни-
ках опиняється 
всесвітня 
комп’ютерна ме-
режа. Уряд і 
спецслужби без-
силі, але на бо-
ротьбу з небез-
пекою виходить 
наш старий ге-
рой Джон Мак-
клейн.

06.15 Факти
06.50 Козирне життя
07.15 Х/ф «Флiнстоуни»
09.00 Люди, конi, кролики... 

та домашнi ролики
10.00 Квартирне питання
11.00 ЄвроФуд-2012
11.55 Утриматись у крiслi
12.55 Спорт
13.00 Наша Russia
13.50 Стоп-10
14.50 Провокатор
15.50 Максимум в Українi
16.50 Х/ф «Флiнстоуни-2. 

Вiва Рок Вегас!»
18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с «Далекобiй–

ники-3»
21.55 Наша Russia
22.55 Самозванцi
23.50 Х/ф «Апофеоз» �

Джордж Грівс 
відзначає своє 
сорокаріччя у ко-
лі сім’ї та друзів, 
а наступного дня 
вирушає до лі-
карні на обсте-
ження. Опритом-
нів Джордж уже 
на іншому повер-
сі лікарні, де йо-
му повідомили, 
про зроблену 
операцію.

05.35 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.15 Х/ф «Одружений 
холостяк» �

07.50 Караоке на Майданi
08.50 Снiданок
09.00 Їмо вдома
10.05 ВусоЛапоХвiст
11.10 М/с «Пiнгвiни 

Мадагаскару»
12.10 Х/ф «Пес Барбос та 

незвичайний крос» 
12.35 Х/ф «Самогонщики» 
12.55 Х/ф «Пригоди Вірки 

Сердючки» �
14.40 Х/ф «Здрастуйте 

вам!»
16.55 Х/ф «Довгоочiкуване 

кохання» �
19.00 Х/ф «Неймовiрнi 

пригоди iталiйцiв у 
Росiї» �

21.05 Х/ф «Рiк Золотої 
рибки» �
У рудоволосої 
красуні-співачки 
Лади Рибки все 
складається від-
мінно. Напередо-
дні свого весілля 
Лада збирає ко-
лишніх одноклас-
ниць: вчительку 
Асю, міліціонера 
Машу і бізнес-ле-
ді Ніну на дівич-
вечір...

23.40 Х/ф «Здрастуйте 
вам»»

05.20 Т/с «Ранетки»
06.05 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
06.55 Х/ф «Татусiв 

день» �
08.45 Казки братiв Грімм. 

«Бiлоснiжка»
10.00 Ревiзор
11.05 Аферисти
12.15 Топ-100
13.20 Новий погляд
14.20 Кухня на двох
15.25 Даєш, молодь!
16.35 Україна чудес
17.35 Х/ф «Лiцензiя на 

весiлля» �
19.30 Х/ф «Напруж 

звивини» �
Незграбні прийо-
ми секретного 
агента Максвел-
ла Смарта, що 
взявся за знеш-
кодження угрупу-
вання «Хаос», яке 
прагне заволоді-
ти світом, став-
лять операцію під 
загрозу. Щоб 
уникнути провалу 
командування 
прикріплює до 
Смарта Агента 
99.

22.00 Х/ф «Мамо, не 
горюй!» �

23.50 Х/ф «Татусiв день» 
01.50 Спортрепортер
01.55 Т/с «Журнал мод»
02.35 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi

05.55 Уроки тiтоньки Сови
06.25 Легенди бандитської 

Одеси
06.50 Т/с «Iнспектор 

Деррiк»
09.15 Х/ф «Усе те, про що 

ми так довго мрiяли»
11.30, 02.50 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.45 Х/ф «Флешка»
14.55 Чемпiонат Європи з 

мiнi-футболу» Збiрна 
України – Збiрна 
Iспанiї

17.00 Т/с «Захист 
Красiна-3»

19.00 Т/с «Об'єкт 11»
23.00 Х/ф «Я – лялька» �
01.10 Х/ф «Чистильник»
04.05 Агенти впливу

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
07.15 Х/ф «Бетховен-2» �
09.00 Х/ф «Смокiнг по-

рязанськи» �
11.00 Т/с «Платина»
13.00 Х/ф «Дозвольте вас 

поцiлувати» �
15.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-5»
18.00 Т/с «Яблуневий сад»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «Яблуневий сад»
22.15 Х/ф «Мiй» �
02.00 Т/с «Платина»
03.30 Подiї
03.50 Х/ф «Бетховен-2» �
05.15 Срiбний апельсин

08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30, 15.30 Єралаш
10.05, 16.10 Одна за всiх
10.35 Т/с «Хто у домi 

господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
13.20 Х/ф «Iсторiя вiчного 

кохання, або 
Попелюшка» �

16.40, 20.15 Даєш, молодь!
17.05, 21.40 Т/с «Унiвер»
18.55 М/ф «Альоша 

Попович i Тугарин 
Змiй»

20.45 Т/с «Унiвер. Нова 
общага»

23.00 Х/ф «Прокляття» �
00.30 До свiтанку

08.10 «Нюрнберг» – 
«Борусiя»

10.00, 14.40, 17.45, 20.15, 
21.45 Футбол News. 
Live

10.20 «Тромсе» – «Шахтар»
12.15 «Болтон» – 

«Арсенал»
14.55 «Арсенал» – 

«Блекберн»
16.55  Copa del Sol. 

«Спартак» – 
«Мьольде»

19.25  Чемпiонат 
Нiмеччини. 
«Гамбург» – 
«Баварiя»

21.20  Чемпiонат Iспанiї. 
«Хетафе» – «Реал»

22.55  Чемпiонат Iспанiї. 
«Барселона» – 
«Сосьєдад»
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ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 3 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

СУБОТА, 4 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

13:25 «П'ЯТЕРО З НЕБА» 

ПЕРШИЙ
Фільм оснований на реальних 
подіях. На одну з територій 
Східного фронту гітлерівці до-
ставляють хімічну зброю. Для 
того щоб запобігти катастрофі,  
у тил ворога відправлено групу 
з п'яти осіб.

21:10 «ФЛЕШКА»

НТН
Одного разу Андрій приходить 
додому дуже рано... Зрада дру-
жини змушує його тікати, при-
хопивши з собою флешку та 
ключ до неї – компромат на 
свого колегу. Але не так просто 
розпочати нове життя.

21:10 «МІЦНИЙ ГОРІШОК–4»

1+1
Світ знову на межі загибелі. 
Цього разу в заручниках опиня-
ється всесвітня комп'ютерна 
мережа. Уряд і спецслужби без-
силі, але на боротьбу з небез-
пекою виходить наш старий ге-
рой Джон Макклейн.

00:00 «ЛІЧЕНІ СЕКУНДИ» 

НТН
У Лондоні на початку XXI століття 
відбувається серія таємничих 
убивств, скоєних, за підозрами 
поліціі, прибульцями з космосу. 
Найдосвідченіший інспектор 
(його грає Рутгер Хауер) почи-
нає пошуки монстра...

12:55 «ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ» 

ПЕРШИЙ
Фільм про зіткнення двох воєна-
чальників: боротьба полковод-
ницьких думок, організація  і хід 
бойових дій керованих ними 
армій. Талант полководця – це 
сукупність складних рішень і дій, 
що впливають на хід усієї війни.

17:45 «КОХАТИ ПО–РОСІЙСЬКИ» 

1+1
Герої цієї історії – чесні російські 
фермери, які, напившись і на-
гулявшись досхочу, вирішують зі 
зброєю в руках захищати благо-
датний куточок рідної землі та 
боротися з мафією, скільки ви-
стачить сил.

22:00 «МАМО, НЕ ГОРЮЙ!» 

НОВИЙ КАНАЛ
Було гучне весілля. Гуляв моряк. 
З'явився турист і почав чіплятися 
до нареченої. Моряк його уда-
рив. Тепер Моряка шукають всі: 
міліція, бандити, свідки, родичі 
та інші...

23:00 «Я – ЛЯЛЬКА» 

НТН
Спецназівець Віктор опиняється 
в таборі смертників. Тут спец-
агенти використовують полоне-
них як живих тренажерів для 
вдосконалення бойових нави-
чок. Вони стають ляльками без 
ймення та минулого.
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07.30 Х/ф «Золото 
Кольджата» �

09.15 Т/с «Захист 
Красiна-3»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00, 03.30 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi 

святi»
14.00 Бушидо. Найкращi бої 

К. Ямазакi
15.00 Т/с «Об'єкт 11»
19.00 Х/ф «Чистильник»
21.00 Х/ф «Полювання на 

динозаврiв» �
23.00 Х/ф «Лiфт» �
01.15 Х/ф «Я – лялька» �
03.05 Речовий доказ

06.00, 05.35 Срiбний 
апельсин

07.00 Подiї
07.20, 04.00 Х/ф 

«Бетховен-3» �
09.20 Х/ф «Попелюшка з 

райського острова» 
11.00 Т/с «Яблуневий сад»
15.00 Скетчком «Жити 

будете!»
16.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-5»
18.00, 19.30 Т/с 

«Ментовськi вiйни-6»
19.00, 03.30 Подiї тижня
22.30 Х/ф «Близький 

ворог» �
00.15 Х/ф «Мiй» �

06.00 Ранкова молитва
06.15 Бенефiс 

М. Поплавського у 
Москвi

07.20 Мультфiльм
07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.30 Ближче до народу
10.00 Крок до зiрок. 

Євробачення
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.00 Кумири i кумирчики
11.25 Караоке для дорослих
12.05 Х/ф «Корпус 

генерала Шубнiкова» 
13.30 Шеф-кухар країни
14.20 Атака магiї
14.55 Золотий гусак
15.20, 16.10 Бiатлон. Кубок 

свiту. Мас-старт
17.00 Маю честь запросити
17.50 Дiловий свiт. Тиждень
18.30 Творчий вечiр 

А. Демиденка
19.15 Новi пiснi про 

головне
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

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

«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу
23.35 Свої

05.15 Вечiр професiйного 
боксу. В. Узілков – 
Е. Гуткнехт

06.45 Найрозумнiший
08.20 Формула любовi
09.30 Школа доктора 

Комаровського
10.10 Недiля з «Кварталом»
11.10 Велика рiзниця
12.15 Х/ф «Солдат Iван 

Бровкiн» �
14.10 Т/с «Не зрiкаються 

кохаючи»
18.00 Т/с «Люба. Любов»
20.00 Подробицi тижня
21.00 Т/с «Люба. Любов»
23.00 Х/ф «Все добре, 

мамо»

Молодий журна-
ліст Сергій Сотні-
ков приїжджає у 
службове відря-
дження на Балка-
ни, щоб узяти ін-
терв’ю у російсь-
кого професора-
геофізика. Ви-
падково він стає 
свідком і голов-
ним підозрюва-
ним у вбивстві 
ученого.

01.00 Т/с «Не зрiкаються 
кохаючи»

04.25 Д/ф «Не лiзь, вб'є!»

07.00 М/ф «Всесвiтнiй 
потоп»

08.30 Марiчкин кiнозал
09.05 Лотерея «Лото-

Забава»
10.00 М/с «Тiмон i Пумба»
10.25 М/с «Тiмон i Пумба»
10.50 Дикi та смiшнi
11.15 Хованки
12.10 Я так живу
12.35 Шiсть кадрiв
13.05 Х/ф «Молодята» �

Що може 
пов’язувати бов-
дура Тома, що 
обожнює дивити-
ся футбол і пити 
пиво, з красивою 
дівчиною з сім’ї 
багатіїв? Однак 
вони закохують-
ся один в одного 
і вирішують одру-
житися – на пре-
великий подив 
друзів Тома і не-
задоволення рід-
них Сари.

14.50 Х/ф «Мама краща!» 
16.15 Х/ф «Надiя як доказ 

життя» �
19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Голос країни-2. Нова 

iсторiя
22.25 Т/с «Iнтерни»
22.50 Свiтське життя
23.50 ТСН-Тиждень

05.25 Факти
05.45 Квартирне питання
06.30 Анекдоти по-

українськи
06.50 Т/с «Рюрики»
07.30 ЄвроФуд-2012
08.30 Т/с «Далекобiй–

ники-3»
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.20 Спорт
12.25 Х/ф «Флiнстоуни»
14.15 Х/ф «Флiнстоуни-2. 

Вiва Рок Вегас!»
16.05 Х/ф «Золоте дитя»

18.00 Наша Russia
18.45 Факти тижня
19.40 Спорт
19.45 Х/ф «Володар 

перснiв. Хранителi 
персня»

23.15 Х/ф «Мамонт» �
Інопланетний 
космічний кора-
бель падає пря-
мо у краєзнавчий 
музей маленько-
го містечка в Луї-
зіані. Прибулець, 
що вибрався з 
нього, набуває 
форми першого 
ж виявленого 
ним організму - 
мамонта...

01.15 Iнтерактив. Тижневик

05.25 Нашi улюбленi 
мультфiльми

07.15 Х/ф «Вусатий нянь» 
08.50 Снiданок
09.00 Їмо вдома
10.10 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
11.10 Караоке на Майданi
12.10 Х/ф «Рiк Золотої 

рибки» �
14.45 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона» �

18.00 Паралельний свiт
19.00 Битва екстрасенсiв
21.05 Х/ф «Знайди 

мене» �
Олексій Тере-
хов – експедитор 
однієї з меблевих 
компаній. Він 
щасливий у шлю-
бі зі своєю дру-
жиною Аллою, 
але дітей у них 
немає. Якось Ал-
ла вирушає до 
Москви у відря-
дження і зникає...

23.05 Х/ф «Втiкачi» �
01.10 Х/ф «Довгоочiкуване 

кохання» �
02.50 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
03.35 Нiчний ефiр

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

Рiплi
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.35 Казки братiв Грімм. 

«Румпельштильцхен»
09.50 М/ф «Том i Джеррi. 

Iсторiя про 
Лускунчика»

10.50 Свiтлi голови
12.00 Парад порад
13.10 Шоуманiя
14.05 Файна Юкрайна
15.25 Х/ф «Напруж 

звивини» �
18.00 Х/ф «Мамо, не 

горюй» �
19.50 Х/ф «Шаленi 

грошi» �
21.00 Х/ф «Мамо, 

не горюй-2» �
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Лiцензiя на 

весiлля» �
02.05 Т/с «Журнал мод»
02.25 Зона ночi
02.30 Богдан Хмельницький
03.00 Митрополит Дмитро 

Могила
03.25 Зона ночi
03.30 Майстер музи
03.45 Дуель
03.55 Зона ночi
04.00 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi

08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30 Х/ф «Iсторiя вiчного 

кохання, або 
Попелюшка» �

11.35 Одна за всiх
12.05 Т/с «Хто у домi 

господар?»
13.00 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.00, 18.45 Даєш, молодь!
14.30, 20.40 Т/с «Унiвер»
15.50 М/ф «Альоша 

Попович i Тугарин 
Змiй»

17.10, 23.35 Х/ф «Бан–
дитки»

19.45 Т/с «Унiвер. Нова 
общага»

22.00 Х/ф «Фонограма 
пристрастi» �

01.10 Дурнів + 1

08.10 «Гамбург» – 
«Баварiя»

10.00, 13.10, 16.15, 17.40, 
20.45, 22.10 Футбол 
News. Live

10.20, 12.45 Futbol Mundial
10.45 Copa del Sol. 

«Спартак» – 
«Мьолде»

13.25 Чемпiонат Iталiї. 
«Дженоа» – «Лацiо»

15.25 Чемпiонат Англiї. 
«Ньюкасл» – «Астон 
Вiлла»

17.30 Urban Freestler
17.55 Чемпiонат Англiї. 

«Челсi» – МЮ
19.55  Copa del Sol. 

«Копенгаген» – 
«Шахтар»

22.00 Футбол: прикро та 
кумедно

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

НА  ДОЗВІЛЛІ

16:05 «ЗОЛОТЕ ДИТЯ» 

ICTV
Працівник сфери соцзабезпе-
чення приголомшений, дізнав-
шись, що одна релігійна секта 
називає його «обраним» і що він 
повинен урятувати від злих сил 
дитину, що має магічні здібно-
сті...

21:00 «ПОЛЮВАННЯ НА ДИНОЗАВРІВ» 

НТН
Унікальний генетичний експери-
мент пройшов успішно. У се-
кретній лабораторії вчені вивели 
динозавра. Проте монстр зумів 
утекти, оселившись біля підніж-
жя сплячого вулкану, і почав 
полювання.

22:30 «БЛИЗЬКИЙ ВОРОГ» 

УКРАЇНА
Історія починається з того, що 
маленька Поліна живе з матір'ю-
алкоголічкою та сама заробляє 
на хліб, танцюючи на вулиці. Не-
забаром мати гине, а Поліну 
бере до себе на виховання За-
хар – «король» місцевої мафії...

23:00 «ЛІФТ» 

НТН
Один з 73-ох швидкісних ліфтів 
хмарочоса «Міленіум» вийшов з 
ладу. Марк Ньюмен, механік, 
несправності не виявив, але 
після декількох жахливих подій 
йому здалося, що з ліфтом щось 
не так...
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Вітів Марія
Рівненська область. 

Розшукується: жителька 
с. Яснобір, Костопільського 
р-ну Вітів Марія, 
28.06.1996р.н., яка 

06.01.2012 р. близько 15.00 вийшла з дому 
з наміром поїхати до родичів в с. Яблуне 
Березнівського р-ну та до теперішнього часу її 
місце знаходження невідомо.
Прикмети дівчини: на вигляд 15-18 років, 
170 см на зріст, довге фарбоване у чорний 
колір волосся.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ

Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»
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Керівництво та персонал 
Національної академії 
Державної прикордонної 
служби України 
ім. Богдана Хмельницького 
висловлюють глибоке 
співчуття рідним і 
близьким з приводу 
непоправної втрати – 
смерті професора кафедри 
спеціальних дисциплін 
факультету оперативно-
розшукової діяльності 
та права Національної 

академії Державної прикордонної служби України 

підполковника

Юрія Анатолійовича ГАЛІМОВА

Світла пам'ять про надійного товариша, 
професіонала та чуйну 
людину назавжди 
збережеться в наших серцях.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Персонал факультету іноземних мов сердечно вітає заступника 
начальника факультету  іноземних мов з навчально-методичної 
роботи підполковника СНІЦУ Віктора Анатолійовича!  Від 
усього серця бажаємо шастя, радості, добра, здоров'я, успіхів, 
благополуччя та достатку! Хай посміхається життя та буде кращим 
Ваше майбутнє! 

Керівництво та персонал відділу прикордонної служби „Порубне” 
вітають з Днем народження старшого інспектора прикордонної 
служби лейтенанта СТЕЦЮК Тетяну Іллівну, інспектора 
прикордонної служби 3-ої  категорії — дозиметриста старшину  
ВОРОБЦЯ Івана Степановича та інспектора прикордонної 
служби 3-ої категорії старшого сержанта ВАТАМАНЮКА Руслана 
Івановича!  Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, 
невичерпної енергії та успіхів у службі!

Колектив ВПС «Нижанковичі» щиро та сердечно вітає з Днем 
народження дільничного інспектора прикордонної служби 2-ої 
категорії старшого сержанта СУХАРА Ігоря Володимировича!
Бажаємо невичерпної життєвої енергії, міцного козацького 
здоров’я, бадьорості й натхнення, нових успішних здобутків 
у службі, сімейного затишку, надійних друзів, любові та поваги 
від людей!

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров'я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

ОГОЛОШЕННЯ

ЗАХІДНЕ  РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця

• головного спеціаліста відділу тилового забезпечення.
Вимоги до кандидата:  громадянство України; вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліс-
та не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; вільне володіння державною 
мовою та вміння працювати з оргтехнікою.

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

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

За довідками звертатися до відділу кадрів за тел. (057) 239-00-81.

Інтернет – у село
Національна комісія, що здійснює 

регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (НКРЗІ) анонсувала новий 
проект під назвою Цифровий район, метою 
якого є підключення усіх населених пунктів 
України до Інтернету. 

Влас. інф.

За словами голови комі-
сії Петра ЯЦУКА, в Україні 
є більше 28 тисяч населених 
пунктів, але оптоволоконні 
мережі підведені лише до 1,2 
тисячі, тому простір для дій 
залишається широким.

За задумом проекту, в селах розміщуватимуть по од-
ній базовій станції, а Інтернет у будинках роздаватиметься 
через wi-fi на швидкості до 1 Мбіт/с. Орієнтовна вартість 
підключення одного населеного пункту – 47 тис. грн., 
термін – 4 місяці. Загальна вартість проекту становить 465 
млн. грн., з яких 370 млн. – державні інвестиції. Решту 
інвестицій вкладе компанія Датагруп, яка займатиметься 
доставкою сигналу з супутника.

Нинішнього року вона отримала необхідний цифро-
вий ресурс на французькому супутнику Ka-Sat компанії 
Eutelsat. Датагруп отримуватиме за свої послуги близько 
400 грн. щомісяця з кожного населеного пункту.

Нагадаємо, в НКРЗ розробляють проект, згідно з яким 
право на доступ до Інтернету в Україні буде законодавчо 
закріпленим. Наразі Цифровий район може конкурувати 
з іще одним проектом подібного типу, який називається 
«Відкритий світ» і передбачає підключення до Інтернету 
українських шкіл.                         n

У НОГУ З ЧАСОМ

ОСВІТА

Як повідомили у прес-службі 
відомства, навчальні заняття для 
1-8-х і 10-х класів завершаться 25 
травня. Для 11-х класів навчаль-
ні заняття закінчаться 3 травня, 
після чого 4-11 травня у них про-
йде державна підсумкова атеста-
ція, зокрема з української мови 
(обов’язково), математики або іс-
торії, або профільного предмета, 
а також з предмета, який обере 
учень. 

12-13 травня випускникам 11-х 
класів вручатимуться документи 
про освіту. Також МОН затверди-
ло графік проведення зовнішнього 
незалежного тестування. Згідно з 
цим графіком, 15 травня відбу-
деться тестування з хімії, 17 травня 
– з російської мови, 19 травня – з 
географії, 21-22 травня – з матема-

тики, 24 травня – з всесвітньої іс-
торії, 26 травня – з іноземних мов 
(англійська, іспанська, німець-
ка, французька), 28-29 травня – з 
української мови та літератури, 31 
травня—1 червня – з історії Украї-
ни, 5 червня – з фізики, 7 червня 
– з біології. 

Державна підсумкова атестація 
учнів 4-х класів з української мови 
та читання (мови навчання) та ма-
тематики пройде 11-18 травня. У 
9-х класів навчальні заняття завер-
шаться 14 травня, а 15-30 травня 
пройде державна підсумкова атес-
тація. Учні проходять атестацію з 
п’яти предметів: української мови, 
математики, біології, географії, 
іноземної мови або іншого гума-
нітарного предмета за вибором на-
вчального закладу.             n

Навчальний рік завершиться 
за два тижні до «Євро-2012»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
оприлюднило інформацію щодо закінчення 2011/2012 
навчального року, державної підсумкової атестації 
та зовнішнього незалежного оцінювання у зв’язку з 
проведенням в Україні фіналу футбольного чемпіонату 
«Євро-2012». 




