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Державний кордон України перетнуло

1,2 млн. 
осіб

  291 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

33 
особи

з них  3  
незаконні мігранти>

Вилучено

9 од.
зброї

311  од.
боєприпасів> > 1,5  кг

нарк. речовин

Затримано

на 2,3 млн. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

Свій життєвий шлях ми намагаємося 
пройти разом із людиною, здатною зрозуміти 
та підтримати, розділити радощі й печалі 
буття. Саме це й називається справжнім 
коханням. Про кохання свого життя у листі до 
редакції «Прикордонника України» розповіла 
вдова полковника В’ячеслава Андрійовича 
Шатила – Людмила.

ПІДРОЗДІЛ НАМ ПИШУТЬ

Тютюновий фронт 
«Красноїльськ»

У Державній 
прикордонній службі 
України є такі підрозділи, 
де обстановка є 
доволі спокійною та 
передбачуваною, проте 
є й інші, де активність 
протиправних елементів 
не дає «розслабитися» 
прикордонникам ані на 
мить. У Чернівецькому 
прикордонному загоні 
таким підрозділом є 
відділ прикордонної 
служби «Красноїльськ», 
де особливо актуальною 
є проблема контрабанди 
тютюнових виробів.

З одного тіста зліплені
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У готовності до «спорт-режиму»

Кілька років тому мало хто міг уявити собі засідання Колегії 
Держприкордонслужби, присвячене обговоренню футболу. Проте 
не саму гру, а підготовку до проведення в Україні фінальної частини 
Чемпіонату Європи з футболу обговорювало вельмишановне зібрання. 
Для цього до актової зали Адміністрації ДПСУ завітали не лише члени 
Колегії відомства, а й численні гості, серед них: Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ 
– Директор Турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні – керівник Місцевого 
організаційного комітету «Євро 2012 Україна», Олександр БІРСАН – 
перший заступник Голови Національного агентства з питань підготовки 

та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, Удо БУРКХОЛЬДЕР 
– Голова Місії Євросоюзу EUBAM, Джозеф БАЛІ – начальник відділу 
сухопутних кордонів управління операцій Європейської агенції 
Фронтекс та інші. Крім того, на захід було запрошено 
представників ЗМІ, а також у режимі відеоселектору його 
віртуально відвідало керівництво структурних підрозділів 
відомства, у тому числі на ділянках яких у червні нинішнього 
року очікується значна кількість уболівальників. 
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НОВИНИ ПРІОРИТЕТИ

Стратегічним пріоритетом 
України 2012 року є внутрішні 
перетворення, у центрі яких –  
громадянин, його свободи і 
можливості, робота й соціальне 
забезпечення. На цьому наголосив 
Президент України Віктор 
ЯНУКОВИЧ у своєму виступі на 
відкритті десятої сесії Верховної 
Ради VI скликання.

www.president.gov.ua 

Одним із пріоритетних завдань поточно-
го року Президент назвав реформування сис-
теми соціального захисту. «Я добре розумію, 
що люди дуже уважно стежать за підходами і 
рішеннями влади з цього питання. Тому, про-
водячи зміни, ми не маємо права погіршува-
ти життя людей», – сказав він, наголосивши 
водночас на неприпустимості використання 
принципу «зрівнялівки», який є несправед-
ливим стосовно конкретної людини.

Саме 2012 року, переконаний Глава 
Держави, слід відпрацювати і почати впро-
вадження дієвої та справедливої системи 
адресної соціальної допомоги. «Кожен спів-
вітчизник має відчути, що піклуються саме 
про нього і про його родину, а допомога має 
бути справедливою та добре прорахованою», 
– сказав Президент.

Зокрема, основним фактором ста-
білізації бюджету Пенсійного фонду та 

підвищення доходів населення в цілому 
має стати прийняття Верховною Радою 
Трудового кодексу і законів із легалізації 
зайнятості та доходів. Це передбачено у 
проекті Національного плану дій на 2012 
рік з реалізації Програми економічних ре-
форм.

Також Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, 
що нинішнього року продовжиться впро-
вадження адміністративної реформи, голо-
вним завданням якої стане суттєве скоро-
чення бюрократичного апарату на місцях і 

підвищення дисципліни та якості послуг на 
рівні регіонів. 

Окрему увагу Президент звернув на важ-
ливість підвищення якості державної служ-
би. У цьому контексті він нагадав, що торік 
було прийнято нове законодавство, яке до-
зволить подолати корупцію в адміністра-
тивній системі. Крім того, Глава Держави 
зазначив, що на початку 2012 року схвалив 
Стратегію державної кадрової політики до 
2020 року та правила прийому на державну 
службу.                 n

На часі – внутрішні перетворення

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

www.kmu.gov.ua

Перш за все Укрморрічінспекцією буде посилено 
нагляд та контроль за утриманням у належному стані 
причалів, швартових і відбійних пристроїв. Зокрема, 
відбудеться низка перевірок щодо виявлення нелегальних 
баз стоянок маломірних суден. Також здійснюватиметься 
постійний контроль за наявністю спеціально 
обладнаних причалів для висадки та посадки пасажирів, 
справністю навігаційних і метеорологічних пристроїв, 
а також наявності та знаходження у працюючому стані 
рятувальних суден, що мають бути в постійній готовності.

Крім того, як зазначив голова Укрморрічінспекції, 
одним із важливих аспектів залишається налагодження 
тісної та ефективної взаємодії з усіма правоохоронними 
органами й органами влади на місцях, а також 
безпосередньо з підприємствами морського та річкового 
транспорту України.          n

Безпеку 
судноплавства 
буде посилено
Забезпечення належного рівня безпеки на 
морському та річковому транспорті України 
й зведення рівня аварійності до мінімуму – 
одне з пріоритетних завдань, що стоять перед 
Укрморрічінспекцією нинішнього року. Про 
це наголосив голова цього відомства Григорій 
СОБОЛЕВСЬКИЙ.

НА ВОДНИХ ПРОСТОРАХ

Із газу на вугілля
На тлі постійного здорожчання енергоресурсів українські 
урядовці активно взялися за переведення вітчизняної 
теплоенергетики на паливо власного виробництва. Не 
залишилося осторонь процесу такої економії й прикордонне 
відомство, яке ще з 2009-го року займається переведенням 
газових котелень на альтернативні види палива.

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Актуальність даного питан-
ня підтверджує і той факт, що під 
час одного із засідань Ради Нац-
безпеки України ключовим пи-
танням порядку денного стала 
енергетична ситуація в країні. За 
підсумками обговорення Прези-
дент України Віктор ЯНУКОВИЧ 
прийняв рішення розпочати масш-
табне запровадження енергозбе-
рігаючих проектів і використання 
альтернативних джерел палива. 
На переко нання членів РНБО, 
ефективна реалізація вказаних за-
вдань дозволить не лише отримати 
серйозні економічні здобутки, а 
й перетворити Україну на повно-
цінного гравця на європейському  
енергетичному просторі.

Україна 2012 року переходити-
ме на власні енергетичні ресурси,  
пріоритетним із яких залишається 
вугілля. Впровадження традиційних 
джерел палива при сьогоднішній 
ціні на газ є більш економічно ви-

гідним для держави. Про це заявив 
прем’єр-міністр України Микола 
АЗАРОВ під час візиту на Дарниць-
ку ТЕЦ у Києві. 

Держприкордонслужба в цьо-
му напрямі досягнула неабияких 
успіхів. На сьогодні на відомчо-
му обліку перебуває 87 військових 
містечок, у яких використовується 
котельне обладнання на природ-
ному газі, що складає 25% від за-
гальної кількості (340). Протягом 
2009-2011 років дообладнано твер-
допаливними котлами 23 газові ко-
тельні (26%).

Враховуючи наявні можливості, 
нинішнього року прикордонним 
відомством планується переоблад-
нання на використання твердого 
палива (вугілля) ще 39 газових коте-
лень із мінімальними фінансовими 
затратами. До речі, як свідчать дані 
щодо потреб і стану запасів вугілля, 
підрозділи охорони кордону на по-
чаток опалювального сезону 2011-
2012 років були забезпечені цим 
енергоресурсом на 111,5%.              n

n В Європі 
продаватимуть 
гривню

В основних аеропортах 
Європи напередодні та під 
час Євро-2012 в обмінниках 
продаватиметься українська 
національна валюта (гривня). 
Така можливість передбачена 
для зручності десятків тисяч 
уболівальників, які летітимуть 
в Україну під час футбольного 
дійства. Про це повідомив 
віце-прем'єр-міністр – міністр 
інфраструктури України 
Борис КОЛЕСНІКОВ. 
Урядовець підкреслив, що 
заради комфорту фанів були 
спрощені всі процедури, з усіма 
прикордонними пунктами 
на державному кордоні 
налагоджено зв'язок, а також 
додав, що нещодавно досягнуто 
домовленостей про те, щоб гості 
ЧЄ перетинали українсько-
польський кордон за спрощеною 
процедурою. 

Інформаційний центр 
«Україна-2012»

n Квитки –
за 90 діб

Уже зараз пасажири мають 
змогу придбати квитки на 
Великодні свята на низку поїздів. 
Зокрема, на потяги: №92/91 
Львів – Київ, №106/105 Одеса – 
Київ, №79/80 Дніпропетровськ– 
Київ, №63/64 Харків – Київ, 
№37/38 Донецьк – Київ, №12/11 
Київ – Сімферополь. Це стало 
можливим зі збільшенням терміну 
попереднього продажу проїзних 
документів до 90 діб. Причому 
вартість квитків при продажі за 90 
діб не збільшується. 

Основною метою 
впровадження даної послуги 
є розширення можливостей 
для пасажирів, які мають змогу 
завчасно замовити та придбати 
квиток, звернувшись до 
залізничних кас чи за допомогою 
мережі Internet. А залізничники, 
в свою чергу, матимуть 
можливість слідкувати за 
попитом і наповненістю потягів, 
заздалегідь приймаючи рішення 
про призначення додаткових 
потягів. Попередній продаж 
проїзних документів на усі інші 
потяги у діючому графіку руху 
здійснюватиметься, як і раніше, 
за 45 діб до дати відправлення.

www.uz.gov.ua

n Польські 
візи стануть 
безкоштовними

У ході зустрічі з міністром 
закордонних справ  Костянтином 
ГРИЩЕНКОМ його польський 
колега Радослав СІКОРСЬКИЙ 
заявив, що Польща має намір 
2012 року скасувати плату за 
національні польські візи для 
українців. Це обґрунтовано й 
тим, що вже сьогодні Польща 
видає українцям більше віз, аніж 
усі країни Європейського Союзу 
разом узяті. А в тому разі, якщо 
наша держава виконає всі умови 
введення безвізового режиму з 
ЄС, Республіка Польща підтримає 
введення аналогічного режиму і з 
Україною.

www.un.ua
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ГАРЯЧІ БУДНІУКРАЇНА – КАЗАХСТАН

Лада АНДРЄЄВА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Ну а якщо дипломатичну лексику „пе-
рекласти” на звичайну службову, то вийде 
наступне: колеги хотіли дізнатися, як ми 
перейшли з радянської системи охорони 
ДК на сучасну європейську. Словом, при-
їхали (як самі зізналися), взявши до уваги 
вельми схвальні рекомендації російських та 
білоруських прикордонників, адже за сло-
вами сусідів, у нас дійсно є чого повчитися. 
Офіцери на чолі з керівником групи – за-
ступником начальника Головного штабу 
ПС КНБ РК – начальником Центрального 
командного пункту полковником Маратом 
МАГЖАНОВИМ намагалися розібратися 
у всьому й одразу. Тому розпочалася ро-
бота з зустрічі з першим заступником Го-
лови ДПСУ – директором Департаменту 
охорони державного кордону генералом-
полковником Павлом ШИШОЛІНИМ. 

Потім начальники структурних підрозділів 
Адміністрації провели презентації за своїми 
напрямами. Мова йшла про реформування 
ДПСУ у правоохоронний орган спеціаль-
ного призначення, протидію транскордон-
ній злочинності на держкордоні України та 
новітні підходи до управління службою з 
охорони кордону. 

А от після загальних презентацій була 
запланована робота „по групах”, тобто 
керівники всіх підрозділів Адміністрації  
Держприкордонслужби України спілку-
валися зі своїми колегами з ПС КНБ РК 
в менш офіційній обстановці. Проте тео-
рією не обмежилися. Звичайно, гостям по-
казали роботу Головного центру управлін-
ня службою та Головного центру зв’язку, 
автоматизації та захисту інформації. До-
дам: особливий інтерес у казахських колег 
викликало відвідування  ОКПП «Київ», 
Одеського загону Морської охорони, 
Одеської авіаційної ескадрильї  і Навчаль-

ного центру підготовки молодших спеціа-
лістів ДПСУ в Черкасах.

І, звичайно ж, для колег з Казахстану 
було заплановано культурну програму – 
оглядову екскурсію по столиці нашої держа-
ви, відвідання Центрального музею ДПСУ 
та Меморіального комплексу «Національ-
ний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років».               n

За українським досвідом – 
через пів-Євразії

Нещодавно відбувся візит делегації Прикордонної служби Комітету 
Національної безпеки Республіки Казахстан (ПС КНБ РК) до Державної 
прикордонної служби України. Мета заходу, мовою протоколу, – 
вивчення досвіду реформування нашого відомства й ознайомлення з 
роботою Навчального центру в Черкасах.

Заступник начальника 1 управління 
Головного управління прикордонного 
контролю ПС КНБ РК підполковник ПС 
КНБ РК підполковник Ігор ЧЕРЕПКОВ: 

– Моя служба завжди була пов'язана 
з пунктами пропуску, тому здавалося, що 
знаю про них все. Проте в ході нинішнього 
візиту ознайомився з дещо іншим підходом 
до організації служби. Наприклад, 
завжди вважалося: підготовка кадрів 
для несення служби на «зеленому кордоні» 
та в пунктах пропуску істотно різняться. Ви ж підійшли до цього 
питання по-новому – будь-хто з інспекторів може нести службу 
на двох напрямках. Це серйозне нововведення і заслуговує уваги. 

Велике враження справив досвід спільного контролю. 
Ми побачили, що такий принцип дає можливість істотно 
прискорювати пропускні операції. Це можна було б розглянути 
й використовувати на наших кордонах. Хотілося б сказати і 
про юридичний супровід – Закон „Про прикордонний контроль» 
допомагає вашим прикордонникам вирішувати багато проблем.

Цікаво, що 80% технічних засобів – українського виробництва. 
При такому співвідношенні ціни й якості продукції українських 
виробників можна розглянути їх як потенційних постачальників із 
якими, вірогідно, нам буде цікаво співпрацювати...

Керівник делегації – заступник 
начальника Головного штабу ПС КНБ 
РК – начальник Центрального командного 
пункту полковник Марат МАГЖАНОВ:

– З тих країн СНД, чий досвід у сфері 
реформування прикордонної служби ми 
вивчали, саме ваше відомство досягло 
найбільш значущих успіхів на шляху 
перетворення та інтеграції в прогресивне 
світове співтовариство. Тому ми вдячні 
за можливість ознайомитися з підходом 

ДПСУ до організації охорони державного кордону, використання 
та застосування сил і засобів, а також роботи з кадрами. Скажу 
без перебільшення: по кожному з напрямків ми почерпнули для 
себе багато важливого та корисного. Головне, на мій погляд, 
наступне. По-перше, вами проведена величезна робота з підготовки 
законодавчої та правової бази в плані створення спеціальної служби 
з правоохоронними функціями. По-друге, продумана та налагоджена 
система відбору та підготовки військовослужбовців за контрактом. 
Після приїзду в Астану ми будемо доповідати керівництву про 
отриману інформацію й рекомендуватимемо використовувати 
ваш передовий досвід у ПС КНБ РК. По-третє, під час офіційних 
зустрічей і особистих бесід ми відчули душу українського народу. 
Мені здається, казахи й українці багато в чому схожі. 

n Наркоананаси 
Співробітники Державної  

прикордонної служби, СБУ 
та митниці ліквідували 
міжнародний канал контрабанди 
кокаїну. Наркотики виявили в 
Іллічівському морському порту 
всередині контейнера, який 
прямував із Коста-Ріки. Для 
«конспірації» кокаїн було сховано 
всередину ананасів, склеєних 
парафіном. Всього правоохоронці 
вилучили понад 38 кг важкого 
наркотику, орієнтовна вартість 
якого на «чорному ринку» 
становить понад 7,5 млн. доларів 
США. У результаті спецоперації  
затримано 3-х громадян України 
та 2-х громадян Молдови. Слідчим 
відділом УСБУ в Одеській області 
порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 305 КК України.

Прес-центр СБУ

n На запчастини
Двох українців, які незаконно 

перевезли в Україну три автомобілі 
«ВАЗ» білоруської реєстрації, 
затримали  прикордонники ВПС 
«Вичівка» Луцького загону. Два 
авто було зупинено на околиці 
українського села Гориничі. Під 
час затримання водії  зізналися, 
що автомобілі намагалися 
збути на запчастини. Згодом 
вартові кордону виявили ще 
один білоруський «ВАЗ» без 
номерних  знаків,  який чоловіки 
припаркували  неподалік. 
Вилучені транспортні засоби 
передали в митницю, а стосовно 
порушників складено документи 
адміністративного провадження.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

nМороз 
дошкуляв

П’ятьох нелегалів-афганців 
затримали прикордонники 
зі співробітниками МВС на 
Закарпатті. Чотири чоловіки та 
жінка вийшли з лісу на околиці 
села Дийда, що неподалік від 
кордону з Угорщиною. Один 
з іноземців, який володів 
російською, повідомив, що у 
лісистій місцевості їх висадили 
з автомобіля невідомі й забрали 
документи та мобільні телефони. 
За два дні до того шукати тепла 
у Закрпатському селі Стричава 
Великоберезнянського району 
завітали четверо сомалійців, 
троє з яких – неповнолітні. 
Нелегалів взяли “під опіку” 
прикордонники. 

Людмила ТКАЧЕНКО

n 8 років 
за канабіс

Надовго сів за ґрати екс-
провідник потяга «Кишинів–
Москва». У квітні минулого року 
молдованин намагався перевезти 
через кордон 2 кг смоли 
канабісу. Наркотик знайшла 
прикордонно-митна оглядова 
група пункту пропуску «Могилів-
Подільський». Як передає прес-
центр СБУ, нещодавно вступив у 
законну силу вирок апеляційного 
суду Вінницької області, яким 
контрабандиста позбавлено волі 
на 8 років. 

Влас. інф.
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УКРАЇНИ№ 5, 10 лютого 2012 року

КОЛЕГІЯ ДПСУ

Дата              Місто    Час Національні збірні

8 червня      Варшава    19:00  Польща – Греція (A)
8 червня      Вроцлав    21:45 Росія – Чехія (A)
9 червня      Харків    19:00 Нідерланди – Данія (B)
9 червня      Львів    21:45  Німеччина – Португалія (B)
10 червня    Гданськ    19:00 Іспанія – Італія (C)
10 червня    Познань    21:45 Ірландія – Хорватія (C)
11 червня    Донецьк    19:00 Франція – Англія (D)
11 червня    Київ    21:45  Україна – Швеція (D)
12 червня    Вроцлав    19:00 Греція – Чехія (A)
12 червня    Варшава    21:45 Польща – Росія (A)
13 червня    Львів    19:00 Данія – Португалія (B)
13 червня    Харків    21:45 Нідерланди – Німеччина (B)
14 червня    Познань    19:00  Італія – Хорватія (C)
14 червня    Гданськ    21:45 Іспанія – Ірландія (C)
15 червня    Донецьк    19.00 Україна – Франція (D)
15 червня    Київ    21:45 Швеція – Англія (D)
16 червня    Вроцлав    21:45 Польща – Чехія (A) 
16 червня    Варшава    21:45 Греція – Росія (A)
17 червня    Харків    21:45 Португалія – Нідерланди (B)
17 червня    Львів    21:45 Данія – Німеччина (B) 
18 червня    Гданськ    21:45 Хорватія – Іспанія (C) 
18 червня    Познань    21:45 Італія – Ірландія (C)
19 червня    Донецьк    21:45 Україна – Англія (D)
19 червня    Київ    21:45 Швеція – Франція (D)
21 червня    Варшава    21:45 Переможець гр.A - 2-ге місце гр.B (25)
22 червня    Гданськ    21:45 Переможець гр.B - 2-ге місце гр.A (26)
23 червня    Донецьк    21:45 Переможець гр.C - 2-ге місце гр.D (27)
24 червня    Київ    21:45 Переможець гр.D - 2-ге місце гр.C (28)
27 червня    Донецьк    21:45 Переможець 25) - Переможець 27) (29)
28 червня    Варшава    21:45 Переможець 26) - Переможець 28) (30)
1 липня        Київ    21:45 Переможець 29) - Переможець 30)

Закінчення. Початок на 1-й стор.

Олег БОЙКО

НА  КОНУ – ІМІДЖ

Здавалося б, чому така при-
скіплива увага спортивному 
дійству? Проте кілька цифр пе-
реконливо свідчать, що вона ціл-
ком обґрунтована, адже на кону 
міжнародний імідж нашої держа-
ви. Чемпіонат Європи з футболу 
є третім за значенням світовим 
дійством після Олімпійських 
ігор та Чемпіонату світу з фут-
болу. Він буде транслюватися у 
більш ніж 200 країнах. Аудито-
рія кожного матчу складатиме 
близько 150 мільйонів глядачів. За 
оцінкою УЄФА, озвученою гене-
ральним секретарем Джані ІН-
ФАНТІНО, в червні Україну та 
Польщу відвідають близько 1,6 
мільйона футбольних фанів. Як 
результат, у визначених 32 пунк-
тах пропуску на українському 
кордоні очікується збільшення 
пасажиро-транспортного пото-
ку в середньому на 40 % (а у дні 
матчів – у 3-4 рази в аеропортах 
прий маючих міст).   

 ХТО ПРИЇДЕ

У груповому турнірі Украї-
на прийматиме, так би мовити, 
елітний дивізіон європейсько-
го футболу. На наших стадіонах 
гратимуть збірні Англії, Франції, 
Швеції, Німеччини, Нідерлан-
дів, Португалії та Данії. Ці країни 
мають давні футбольні традиції, 
розвинені та активні вболіваль-
ницькі організації.  Крім того, у 
Донецьку та Києві відбудуться 
два чвертьфінальні, півфіналь-
ний та фінальний матчі. Очі-
кується, що найбільший паса-
жиропотік припаде у дні матчів 
на аеропорти приймаючих міст. 
Крім того, значне навантажен-
ня буде і на пункти пропуску на 
українсько-польській ділянці. 
За даними міжнародного сайта 
Еxpedia, фанати з Великобри-
танії, Франції, Німеччини та 
Нідерландів вже нині активно 
резервують подорожі в Україну, 
але через дорожнечу авіаквитків 
багато планують переліт у Поль-
щу, а в Україну їхатимуть заліз-
ничним чи автотранспортом. 

Вихід збірної Росії у фінальну 
частину турніру може спричи-
нити значне збільшення паса-
жиропотоку на кордоні з цією 
країною. Проте вболівальників 
росіян очікуємо у будь-якому 
випадку, особливо в Донецьку 
та Харкові. Досвід показує, що 
сусіди часто приїздять у ці міста 
під час матчів «Шахтаря» та «Ме-
таліста», щоб відвідати гру чи 
просто долучитися до атмосфери 
спортивного свята. 

СУТЬ СПРОЩЕНЬ 

Щоб виконати вимоги Пре-
зидента та Уряду України щодо 
ефективного та комфортного 
пропуску учасників і гостей Євро-
2012 Держприкордонслужбою 
проведено величезну роботу. Ре-
зультатом стане значне приско-

рення прикордонного контролю 
із забезпеченням високого рівня 
безпеки. Під час матчів футболь-
ної європершості охоронці рубе-
жу очікують завчасно отримувати 
та обробляти інформацію про па-
сажирів літаків. Під час контролю 
інспектор лише здійснюватиме 
ідентифікацію особи та простав-
лятиме відмітки про перетинан-
ня кордону і на контроль однієї 
особи витрачатиметься не більше 
20 секунд. В аеропортах будуть й 
інші технологічні новації: окре-
мі напрями пасажирів категорії 
«Євро», оформлення біля трапу 
літаків, у віп-залах, залах офіцій-
них делегацій, у окремих терміна-
лах і на борту повітряних суден. 

В автомобільних пунктах 
пропуску на кордоні з Поль-
щею  проводитиметься спільний 
контроль на польському боці. Та-
кож планується запровадження 
спільного контролю в окремих 
пунктах пропуску на українсько-
російській ділянці. Для подоро-
жуючих автотранспортом також  
виділятимуться окремі євроко-
ридори, використовуватиметься 
принцип однієї зупинки, реверс-
ний рух тощо. Тих, хто їхатиме 
потягами, оформлятимуть у русі, 
на кінцевій і початковій станці-
ях, застосовуватиметься вибірко-
вий огляд вагонів і купе.

До Євро-2012 рівень автома-
тизації прикордонного контролю 
значно зросте, широко викорис-
товуватимуться мобільні комп-
лекси, термінали з функцією 
зчитування магнітних карток для 
прискореного оформлення. 

Для вирішення спірних пи-
тань, допомоги мандрівникам, 
персонал проходить відповід-
ну підготовку, будуть залучатися 
волонтери, у пунктах пропуску 
працюватимуть консультаційні 
пункти, де знаходитимуться фа-
хівці, які володіють іноземни-
ми мовами. До органів охорони 
кордону уже розподілені плакати 
з логотипом відомства до Євро-
2012, які наклеюватимуться на 
кабінках паспортного контролю. 
Буде повністю оновлений сайт 
Держприкордонслужби, плану-
ється розміщення інформації 
про порядок перетинання кор-
дону України на сайті УЄФА. У 
пунктах пропуску, літаках, потя-
гах розповсюджуватимуться ін-
формаційні бюлетені, транслю-
ватимуться аудіо-повідомлення. 
Крім того, забезпечуватиметься 

цілодобовий он-лайн зв'язок з 
консультативними пунктами, а 
також службою «Довіра» ДПСУ. 

Я – ПАРТНЕР

Багато на Колегії говори-
лося і про культуру персоналу. 
Терміни «Кодекс честі», «Пра-
вила поведінки» лунали як з 
уст керівництва відомства, так і 
гостей, у тому числі іноземних. 
Новації, затверджені Головою 
ДПСУ,  впроваджені уже з люто-
го нинішнього року, мають дати 
поштовх розвитку системи куль-
тури прикордонного контролю. 
В їх основі гасло: прикордонни-
ки й учасник міжнародного руху 
– партнери. Перший заступник 
керівника прикордонного відом-
ства генерал-полковник Павло  
ШИШОЛІН зауважив, що це має 
бути не просто ідеологія, а прак-
тична робота, результати якої ма-
ють  реально відчути на собі особи, 
які перетинають кордон. Їм «зеле-
ні кашкети» мають надавати допо-
могу, а не чинити перешкоди.   

Сьогодні відомчих стандартів 
культури навчають на заняттях в 
Академії та навчальному центрі 
Держприкордонслужби, видано 
низку навчальних посібників, в 
яких викладено культуру спіл-
кування, вимоги до зовнішнього 
вигляду, порядку на робочому 
місці тощо. Та й рівень молод-
шого персоналу в Держприкор-
донслужбі доволі високий. Так, 
з двох тисяч контрактників, на-
браних минулого року, 40 % ма-
ють вищу освіту, ще 34% закінчи-
ли коледжі чи технікуми і лише 
26% мають за плечима середню 
школу.  

ДОДАТКОВІ РИЗИКИ 

У червні – липні пункти про-
пуску зазвичай і без того заванта-
жені туристами-відпускниками. 
Не виключається, що у зв’язку зі 
спрощеннями та прискореннями 
прикордонного контролю акти-
візується так звана прикордонна 
комерція. Водночас, експерти 
структур ЄС, які брали участь у 
засіданні Колегії ДПСУ та мають 
досвід організації таких спортив-
них подій, як Євро-2008, Олім-
піада-2006, зауважили, що мож-
лива активізація протиправної 
діяльності: перетинання кордону 
з метою торгівлі людьми, контра-
банди наркотиків тощо. 

ОПЕРАЦІЯ-КООПЕРАЦІЯ

Робота Держприкордонслуж-
би у забезпеченні Євро – лише 
частка величезного механізму. Це 
було чітко зрозуміло під час висту-
пів гостей. Так, Джозеф БАЛІ до-
повів про операцію Frontex, ко-
шторис якої близько 1 мільйона 
євро. Удо БУРКХОЛЬДЕР розпо-
вів про допомогу Місії EUBAM 
на українсько-молдовському 
кордоні, в аеропорту Одеси, 
морських портах Одеси та Іл-
лічівська. Олександр БІРСАН 
повідомив про координацію 
роботи з антитерористичними 
центрами, поліцейськими орга-
нами та підрозділами охорони 
здоров’я. Тобто, на забезпечен-
ня безпеки напередодні та під 
час чемпіонату працюватимуть 
численні правоохоронні та інші 
органи, міжнародні організа - 

ції тощо. Окремо Маркіян  
ЛУБКІВСЬКИЙ розповів про 
те, що близько 150 поліцей-
ських з країн, які братимуть 
участь у Євро, будуть супрово-
джувати групи вболівальників 
та надавати допомогу в разі ви-
никнення якихось критичних 
ситуацій. 

РОТАЦІЙНА ПАУЗА

Зіграність потрібна не лише 
футболістам, а й прикордон-
никам. Для хорошої командної 
роботи під час Євро планову 
ротацію в підрозділах, визначе-
них для забезпечення чемпіо-
нату, протягом березня–липня 
призупинять. Люди, які про-
йшли відповідні курси, тре-
нінги, знають іноземні мови, 
мають спрацюватися. В тому 
числі мають знати свою ділян-
ку роботи і прикордонники, які 
будуть відряджені у згадані під-
розділи. 

Питання формування резер-
вів персоналу та технічних за-
собів сьогодні актуальне, адже 
очікується збільшення кількості 
робочих місць за рахунок відкрит-
тя нових терміналів в аеропортах, 
реконструкції пунктів пропуску. 
Крім того, польська сторона ви-
словила готовність уже до Євро 
розпочати оформлення у пунктах 
пропуску «Будомеж» та «Долгоби-
чів», у разі наявності з українсько-
го боку під’їзних шляхів. Загалом 
найближчим часом основ ним для 
визначених підрозділів буде прак-
тична апробація роботи в режимі 
ЄВРО: відпрацювання всіх мож-
ливих штатних та позаштатних 
ситуацій.           n

У готовності до «спорт-режиму»
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ПІДРОЗДІЛ

ВЗАЄМОДІЯ

Максим СІБУРОВ

Розповідаючи про даний 
ВПС, відразу слід зазначити, що 
система охорони кордону на ді-
лянці відповідальності є доволі 
складною та напруженою. І це не 
дивно, лінія державного рубежу 
тут розмежовує Україну з країною 
Європейського Союзу – Румуні-
єю, куди так воліють потрапити 
незаконним шляхом та підзаро-
бити на контрабанді наші співвіт-
чизники. Часто вони працюють у 
тандемі з румунськими спільни-
ками. Лише минулого року пер-
сонал ВПС поповнив державну 
казну чималим внеском – на ді-
лянці вилучили контрабандних 
сигарет на загальну суму понад 5 
мільйонів гривень.

 ВПС «Красноїльськ» є від-
носно молодим підрозділом, 

створеним 2008 року на базі при-
кордонних застав «Красноїльськ» 
і «Нижні Петрівці». Протяжність 
ділянки становить більше 25 кі-
лометрів, з яких частина є гір-
ською. Крім того,  тут є і пункт 
пропуску «Красноїльськ», про-
те він наразі  закритий на ре-
конструкцію. До речі, згідно з 
українсько-румунським міжуря-
довим рішенням, цей пункт про-
пуску після відкриття стане між-
народним. 

Враховуючи такі особливі 
умови проходження військової 
служби та специфічну ділянку 
державного кордону, тутешня 
оперативно-службова діяльність 
повинна ґрунтуватися не лише 
на професійному вишколі пер-
соналу ВПС, а й на неабиякій 
компетентності та досвідченості 
командира підрозділу. Таким є 

начальник відділу прикордонної 
служби «Красноїльськ» майор Ва-
лерій ГЛУЗДАНЬ, який розповів 
нам про обстановку на ділянці.

– Одним з найбільш «попу-
лярних» видів протиправної ді-
яльності на ділянці відповідаль-
ності відділу є постійні спроби 
контрабанди тютюнових ви-
робів українського та молдов-
ського виробництва до Румунії. 
Причому підзаробити на цьому 
хоче значна частина місцевого 
населення. От, скажімо, зовсім 
нещодавно ми затримали непо-
далік від лінії кордону 6 осіб на 
4–ох авто, які були буквально 
забиті сигаретами, що оціне-
ні митними органами на суму 
більш як на півмільйона гри-
вень. Не пройшло багато часу 
як нам довелося затримувати 
місцевого контрабандиста, на-

віть із попереджувальними по-
стрілами. В його транспортному 
засобі було 22 ящики сигарет, а 
згодом у тайнику неподалік міс-
ця затримання знайшли ще 21 
ящик. 

Схожих затримань контра-
бандного курива за час моєї служ-
би на цій ділянці  можу перера-
ховувати чи не десятки. Загалом, 
принципи протидії такій проти-
законній діяльності, не відрізня-
ються від тих, що застосовуються 
по всьому державному кордоні. 
Ретельне вивчення обстановки, 
прогнозування, із урахуванням 
оцінки ризиків та кримінального 
аналізу, адекватні викликам дії – 
завжди приносять позитивний 
результат. Велику увагу тут ми 
приділяємо нарощуванню опера-
тивної складової, адже без цього 
дуже складно працювати на упе-
редження. Охорону державно-
го кордону здійснюємо шляхом 
періодичного висилання при-
кордонних нарядів у поєднанні з 
активним залученням оператив-
них сил і засобів. Динамічно до-
повнює це випереджувальна ін-
формація, здобута дільничними 
інспекторами. Оскільки тутешні 
мешканці нерідко залучаються 
до  протиправної діяльності на 
державному кордоні, серйозно 
співпрацюємо із іншими право-
охоронними органами, органа-
ми місцевого самоврядування, 
громадськими формуваннями та 
румунськими колегами. 

Ще один принципово важли-
вий аспект – відмінна професійна 
підготовка персоналу. Мається на 
увазі не базова підготовка, а що-
денна, поточна. Передусім деталь-
ному вивченню підлягає, окрім 
усієї нормативно-правової бази, 
інструкцій і рекомендацій, прак-
тична складова та досвід старших 
товаришів. Тому вивчаються дії 
попередніх нарядів, їх помилки, 
здійснюється детальний аналіз за-
гальної обстановки тощо.

Варто зазначити, що в рам-
ках реалізації низки програм з 
міжнародно-технічної допомоги 
до підрозділу надійшли новітні 
зразки техніки та обладнання – 
сучасні засоби зв’язку, квадра-
цикл, переносні тепловізори, бі-
ноклі, прилади нічного бачення, 
комп’ютери тощо. 

Проте яка б надсучасна тех-
ніка у підрозділі не була, в основі 
будь-якого успіху лежить налаш-
тованість колективу на резуль-
тативну службу.  Слід конста-
тувати без застережень: у ВПС 
«Красноїльськ» більшість людей 
відповідає цим критеріям. А такі 
військовослужбовці, як старші 
лейтенанти Володимир ГОПАН-
ЧУК, Костянтин РУДИЙ, стар-
ший прапорщик Ілля КОЛО-
ТИЛО, старший сержант Олена 
ТЕЛЕГУЗ, сержанти Василь 
ШЕВЧУК, Олександр ЯКИМ-
ЧУК, Богдан КАТРИЧ та молод-
ший сержант Ігор КОСОВАН є 
прикладом для інших.         n

Тютюновий фронт 
«Красноїльськ»
У Державній прикордонній службі України є такі підрозділи, де обстановка є доволі 
спокійною та передбачуваною, є й інші, де активність протиправних елементів не 
дає «розслабитися» прикордонникам ані на мить. У Чернівецькому прикордонному 
загоні таким підрозділом є відділ прикордонної служби «Красноїльськ».

Андрій БАЗАН

У ході спільних заходів забезпечено 
контроль за надводною обстановкою в 
районах спільних дій, своєчасна передача 
інформації про виявлені ознаки правопо-
рушень з наступною її реалізацією спіль-
ними силами та засобами.

У результаті проведеної роботи при-
кордонники Азово-Чорноморського ре-
гіонального управління Держприкордон-
служби України:

– оглянули 291 судно і маломірний 
плавзасіб, 2 українських судна затримали 
за порушення державного кордону;

– вилучили 17 сіток довжиною 1100 
метрів;

– за порушення в сфері охорони нав-
колишнього середовища і природоко-
ристування, порушення режиму кордону, 
прикордонного режиму, режиму в пунк-
тах пропуску склали 259 протоколів про 
адміністративне правопорушення, сума 
накладених штрафів склала понад 8 тис. 
гривень;

– не пропустили через державний кор-
дон 67 осіб;

– виявили 12 осіб, яким заборонено 
в'їзд (виїзд) в Україну.

n

Надійна охорона 
спільних акваторій
Прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління 
Держприкордонслужби України спільно з Чорноморсько-Азовським 
прикордонним управлінням Берегової охорони ФСБ Російської 
Федерації провели заходи, спрямовані на підтримання сприятливого 
режиму плавання, припинення браконьєрської діяльності й 
охорону морських біологічних ресурсів акваторій Азовського моря, 
Керченської протоки та Північно-Східної частини Чорного моря.
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ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Лада АНДРЄЄВА,
Костянтин КРИМСЬКИЙ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Мабуть, кожному з нас хочеться мати 
бездоганну посмішку і при цьому не зна-
ти дороги до зубних лікарів. Та у житті так 
буває рідко –  більшість людей  відвідати 
стоматкабінет примушує лише нестерп-
ний біль.  Про те, як зберегти до кінця 
своїх днів власну здорову усмішку і при 
цьому не боятися лікарів,  ми вирішили 
дізнатися напередодні професійного свя-
та приборкувачів болю та хранителів ча-
рівливої посмішки – Міжнародного дня 
стоматолога.

Насправді, коли зуби починають бо-
літи – це вже чіткий сигнал про даремно 
втрачений час. І про згаяну можливість 
обійтися «малою кров`ю» чи взагалі без 
будь-яких втрат. Тож ідеальний пацієнт 
для дантиста – це здорова людина чи, 
у крайньому випадку, та, чиї проблеми 
можна зупинити на самому початку. Тож 
без періодичних зустрічей із «зубних справ 
майстрами» тому, хто дбає про власне 
здоров`я, не обійтися. 

До речі,  перш ніж «показати зуби» 
дантисту, доречно почути відгуки тих, 
хто мав із ним справу раніше. Так і роби-
мо. Про лікаря-стоматолога, кабінет якої 
у серці відомства – Адміністрації ДПСУ,  
Раїсу КОКУЦУ ті, хто «пройшов через 
її руки», говорять однаково: рука легка, 
пломби тримаються як і належить, плюс 
– уважна до людей. Однак навіть за таких 
рекомендацій думка про стоматологічні 
маніпуляції, що на мене очікують, злегка 
напружує. 

— Я тільки подивлюся, – «діагносту-
вавши» по моїх очах нерішучість і побою-
вання щодо процедури, м'яко каже Раїса 
Валеріївна. І огляд-інтерв'ю починається. 
Заспокоює приємний голос лікаря плюс 
те, що кожну свою дію та маніпуляцію 
вона пояснює й попереджає, коли можуть 
виникнути неприємні відчуття та потріб-
но трохи потерпіти. Відчуваєш себе ніяк 
не жертвою, а скоріше партнером лікаря. 
Розумієш: опинилася тут не заради насо-
лоди, а з конкретною метою – уникнути 
складнощів у наступні роки. Словом, чер-
говий раз переконуюся (але перед кожним 
візитом про це чомусь завжди забуваю): не 

такий страшний стоматолог, як його ма-
лює наша свідомість. Наприкінці зустрічі 
– докладний інструктаж.

– Стан ясен і зубів залежить від самого 
пацієнта, – зазначає Раїса Валеріївна, – 
тобто від щоденного правильного догляду 
та своєчасних візитів (один раз на півроку) 
до лікаря для гігієнічно-профілактичного 
огляду. Ну а в разі виникнення проблем – 
невідкладно.

Далі лікар нагадала про те, як пра-
вильно чистити зуби та дала рекомендації 
з підбору зубної щітки (виявляється, сту-
пінь жорсткості має важливе значення), 
пасти й ротового ополіскувача (еліксиру).

І все це – швидко, але водночас дохід-
ливо та ясно. Адже за дверима вже чекає 
наступний пацієнт. 

Та все ж цікаво: ті ж лікарі усе це зна-
ють, але чи йде освічена когорта на добро-
вільний прийом до колег? 

Начальник лікувально-профілактич-
ного відділу управління охорони здоров`я 
полковник медичної служби Ігор 
МІЩУК, наприклад, відповів просто: 

— Особисто я стоматолога відвідую 
під час диспансеризації та за необхід-
ністю. Адже розумію: той, хто своєчас-
но проходить всі необхідні процедури, 
не має проблем із яснами і шлунково-
кишковим трактом. До того ж навіть з 
віком не знадобиться звертатися щодо 
протезування та за ортопедичною допо-
могою. Словом, зуби треба берегти змо-
лоду, адже ми не акули – з роками нові 
не виростуть, тоді не доведеться їх на ніч 
залишати на полиці.         n

Секрети 
здорової 
усмішки

—×è ìàþ ÿ ïðàâî íà ï³äâèùåííÿ 
äî ïåíñ³¿ ÿê óäîâà ïîìåðëîãî ³íâàë³äà 
â³éíè? ßê³ äîêóìåíòè òðåáà ïîäàòè â 
Ïåíñ³éíèé ôîíä ó òàêîìó ðàç³?

— ßк документ, котрий 
засвідчує, що особі встановлено 
відповідно до Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” (далі - Закон) 
статус члена сім’ї загиблого, 
приймають звірені в установленому 
порядку копії відповідних документів. 
Згідно з Положенням про порядок 
видачі посвідчень і нагрудних знаків 
ветеранів війни, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 1994 року ¹ 302 
органи праці та соціального захисту 
населення видають “Посвідчення 
члена сім’ї загиблого” пенсіонерам, 
які отримують пенсію в органах 
Пенсійного фонду.

Îтже, для встановлення 
підвищення до пенсії Вам слід 
звернутися в управління Пенсійного 
фонду за місцем проживання з 
“Посвідченням члена сім’ї загиблого” 
та його копією, а також із 
відповідною заявою.

— ×è ìàº ïðàâî ³íâàë³ä II ãðóïè 
ó â³ö³ 25 ðîê³â ïðàâî íà ïåíñ³þ ïî 
³íâàë³äíîñò³ çà íàÿâíîñò³ ñòðàõîâîãî 
ñòàæó îäèí ð³ê?

— Відповідно до пункту 4-2 розділу 
XV “Прикінцеві положення” Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” (далі 
- Закон) до 1 січня 2016 року особи, 
визнані інвалідами II групи, мають 
право на пенсію по інвалідності за 
наявності страхового стажу на час 
настання інвалідності або на день 
звернення щодо призначення пенсії, 
який передбачено в абзацах другому – 
дванадцятому частини першої статті 
32 Закону та який необхідний для 
призначення пенсії по інвалідності I 
групи.

В абзаці третьому частини першої 
статті 32 Закону передбачено, що 
особі, визнаній інвалідом ²² групи, 
до досягнення 25 років включно для 
призначення пенсії по інвалідності 
потрібен один рік страхового стажу.

Таким чином, інвалід II групи у 
віці 25 років має право на пенсію по 
інвалідності за наявності страхового 
стажу один рік.

Олексій КУХАРЕЦЬ,
комісія з питань правового захисту 

Об’ºднаної профспілки ДПСУ 

ЗАПИТУЙТЕ – 
ВІДПОВІДАЄМО

Міжнародний день стоматолога в усьому світі відзначається 9 
лютого. Дата вибрана не випадково. Саме цього дня католицька 
церква вшановує мученицю Аполлонію Олександрійську, яку 
вважають покровителькою зуболікування. Її страшними тортурами, 
вирвавши усі зуби, намагалися змусити відректися від християнства 
і пригрозили спалити живцем. Та Аполлонія не злякалася смерті й 
сама кинулась у вогонь. Існує повір’я, що варто вимовити: „Santa 
Apollonia!”, і зубний біль відступить.

– чистити зуби по 3 хвилини двічі на день 
(після сніданку і перед сном), ретельно оброб-
ляючи щіткою їх поверхню з усіх боків; 

– продовжити процедуру флоссом (зубною 
ниткою). Його також рекомендується викорис-
товувати після кожного прийому їжі. Флосс до-
помагає більш ретельно видалити зубний наліт і 
залишки їжі з міжзубних проміжків;

– якщо носите брекет-систему або ортодон-
тичну конструкцію, то використовуйте інтер-
дентальні щіточки (йоршики);

– далі відчистіть ясна та язик;
– прополощіть рот еліксиром. Він покращує 

результат очищення та запобігає утворенню 
зубного нальоту плюс освіжає подих;

– змінюйте пасту та ротовий ополіскувач 
щомісяця, щоб уникнути звикання. Якщо ко-
ристувалися зубною пастою, що відбілює зуби, 
то потім обов’язково змініть на пасту з вмістом 
фтору і/або кальцію;

– не забувайте змінювати зубну щітку 
кожні три місяці, а також після ГРЗ, грипу та 
ангіни. По-перше, за цей час вона зношується: 
щетинки втрачають форму та травмують ясна. 
По-друге, забруднюється мікроорганізмами. Не 
забувайте мити щітку з милом після кожного 
застосування. Якщо у пацієнта є захворювання 
пародонта, то він обов’язково повинен мати в 
своєму арсеналі монопучкову щіточку (і, відпо-
відно, користуватися нею);

– звертайтеся за порадою до лікаря, щоб 
правильно обрати зубні щітку, пасту та еліксир.

Лікар-стоматолог клініки 
амбулаторно-поліклінічної 
допомоги Центрального 
клінічного госпіталю ДПСУ 
старший лейтенант медичної 
слуæби Раїса КОКУЦА

Поради стоматолога:
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НАМ ПИШУТЬ

Людмила ШАТИЛО

Наше зі Славою кохання за-
родилося ще в школі (м. Верхів-
цеве Дніпропетровської області). 
Згодом я вступила до Криворізь-
кого педагогічного інституту на 
фізико-математичний факультет, 
а його призвали до війська. Після 
двох років служби В’ячеслав всту-
пив до Вищого прикордонного 
військово-політичного училища 
ім. К.Є. Ворошилова і ми одружи-
лися. Тоді я була вже на 4 курсі, а 
Слава – першокурсником. Проте, 
це нас абсолютно не бентежило, 
адже кохання – річ особлива. 

Навіть по закінченні інститу-
ту, коли мені довелося за направ-
ленням поїхати працювати у с. 
Могилів Царичанського району 
Дніпропетровської області, ми 
знали, що ця розлука лише зміц-
нить наші почуття. Незважаю-
чи на те, що за законодавством 
я повинна була відпрацювати 
3 роки, вже за рік мене відпус-
тили до чоловіка, і я поїхала до 
Голіцина. В прикордонному учи-
лищі влаштувалася креслярем-
художником. Разом зі Славою ми 
винаймали в однієї прекрасної 
бабусі куточок. 

Червень 1979 року – у Слави 
випуск і він одержує направлен-
ня до Західного прикордонно-
го округу на заставу в с. Медель 
(Молдавія). Пам'ятаю, у Киши-
нів ми їхали у 13 вагоні, у нас 
було 13 місце і згодом потрапили 
на 13 заставу. Усі чомусь бояться 
цього числа, а для нашої родини 
це число удачі. У нас і наймен-
ша донька Катя народилася 13 
числа. Усього у нас три донечки: 
Людмила (31.10.1979 року), Світ-
лана (20.05.1981 року) та Катери-
на (13.10.1985 року народження).

На заставі були бараки, у яких 
жили солдати-прикордонники і 

окремо споруда, у якій жили сім'ї 
офіцерів і прапорщиків. Всьо-
го 4 сім'ї. Природа чудова. Поки 
на вулиці було тепло, все було  
добре. А потім пішли дощі й тут, 
мама рідна... Дах тече, зі стелі ка-
пає, а потім і шматок зі стелі ляп-
нув!.. Тут я зрозуміла, що не все 
так романтично, як здалося від-
разу. Слава то на кордоні службу 
несе, то перевірки, то робота з 
особовим складом тощо. 

– Людочко, почекай трохи, у 
мене такий же дах і на заставі. Я 
повинен, передусім, там все зро-
бити, – казав він. 

І що цікаво, я анітрохи не 
образилася, навіть навпаки, гор-
дість з'явилася, що чоловік так 
уболіває за своїх хлопців. 

Згодом і в нас усе полагодили. 
Коли народилися дівчатка, зро-
били на нашому дворі дитячий 
майданчик: гойдалки, пісочни-
цю, будиночки і машинку. Зага-
лом, душа боліла у нього за все: 
за заставу, солдатів, а також за 
сім'ю. Мені з ним було дуже лег-
ко. Напевно тому, що ми були «з 
одного тіста зліплені». А як Слава 
доньок своїх любив... це не опи-
сати. І дівчатка його також обож-
нювали. Він для них був «пуп 
Землі».

Пам'ятаю, приїхав до нас у 
гості мій тато. Слава йому по-
казав заставу, піднявся з ним 
на вежу, розповідав йому про 
службу тощо. Тато – людина ци-
вільна і особливого захоплення 
не відчув, хоча вигляду не по-
давав. І вже пізніше, приїхавши 
додому, говорив мамі: «Як Люда 
живе у таких умовах?». Я тоді на-
віть на тата образилася, думала: 
і що йому не сподобалося? Адже 
у нас все є, як мені тоді здава-
лося. Слава – поруч, дітки теж, 
живемо ми дружно, дома панує 
атмосфера затишку й добра. А 

те, що немає ідеальних умов, до-
рогих речей, машини – так це ж 
не головне...

Приїхав В’ячеслав на заста-
ву лейтенантом, на посаду зам-
політа, потім став начальником 
застави й «доріс» до капітана. У 
грудні 1986 року нас перевели у  
м. Леово (Молдова), де прослужи-
ли 2 роки і пережили землетрус. 

1988 року Слава вже майор і 
комендант комендатури у м. Ун-
гени. 1989 року його перевели у 
Прибалтійський прикордонний 
округ у м. Вентспілс начальни-
ком мотоманевреної групи, де 
наша родина прожила до розпаду 
Радянського Союзу. 

У березні 1992 року ми пере-
їхали до Києва. Тут В’ячеслав 
обійняв посаду старшого офіцера 
Держкомітету у справах охоро-
ни державного кордону України 
й отримав звання полковника. 
Проте незабаром Славу підкоси-
ла страшна хвороба і 1996 року 
перестало битися його серце. 

Після похорону було відчуття 
порожнечі. Навіть не одразу усві-
домила те, що залишилася одна 
з трьома доньками. Згодом сама 
собі сказала: розкисати не мож-
на, дівчатка дивляться, вони не 
повинні бачити мене у сльозах 
та й Славику це не сподобало-
ся б. Людочка тоді тільки школу 
закінчила, Світлана – 9, а Катя 
– 5 класів. Я думала, що доньки 
розкиснуть, а вони молодці, вели 
себе так, щоб маму не засмучува-
ти. Ось так ми одна одну й під-
тримували. 

Дуже велика підтримка від-
чувалася з боку товаришів 
В’ячеслава та моїх колег. Особ-
ливо вдячні ми Рибаку Григорію 
Михайловичу. Не один раз дово-
дилося звертатися до цієї чудової 
людини з різними питаннями і 
завжди все вирішувалося пози-

тивно. Також велику допомогу 
(фінансову) надавав старший 
брат Славика – Борис. Без них 
нам би довелося дуже складно.

Роки йшли, дівчатка росли. 
Були малі й великі проблеми. Ра-
зом пережили все. Людмила за-
кінчила механіко-математичний 
факультет Київського національ-
ного університету імені Тараса 
Шевченка. Світлана, правда, 
не довчилася: пішла з 3-го кур-
су КПІ, вийшла заміж і не стала 
продовжувати навчання. Катя за-
кінчила консерваторію у Харко-
ві, зараз намагається знайти своє 
місце у творчості.

Батька вони пам'ятають і 
ставлять у приклад своїм чоло-
вікам. А ті не вірять, що бувають 
такі, як Слава, кажуть, що дівча-

та їм казки розповідають. А ми й 
жили, як у казці. Я навіть ловила 
себе на думці, що не живу, а ніби 
перебуваю уві сні. 

Маю я четверо онуків. У 
Люди – двоє дівчаток (Насті 3,5 
року, Каті – 1,5 року). У Свєти 
– двоє діток – хлопчику Саші 11 
років, Аліні – 2,5 року.

Слава часто мріяв, що коли 
у нього з’являться онуки, то він 
з ними  гратиметься, буде їх ви-
ховувати, на риболовлю ходи-
тиме, м'яча ганятиме... Але доля 
розпорядилася інакше, він їх не 
побачив. Його мрії зараз вико-
ную я, от лише на рибалку не 
ходжу, хоча онук часто кличе, 
ходімо й ходімо. Ось так і жи-
вемо душа в душу, лише Слави 
дуже бракує...           n

З одного тіста зліплені
У кожного свій життєвий шлях. Однак пройти його ми намагаємося разом із 

людиною, здатною зрозуміти та підтримати, розділити радощі й печалі буття. Це 
прагнення штовхає нас шукати ту єдину (єдиного), хто стане втіленням наших мрій 
і сподівань. Саме це й називається справжнім коханням. Про кохання свого життя у 
листі до редакції «Прикордонника України» розповіла вдова полковника В’ячеслава 
Андрійовича Шатила – Людмила.

В’ячеслав і Людмила ШАТИЛО разом із доньками 
Людмилою та Світланою, 1983 рік.

ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ

Олена ТАЩИЛІНА

Перші вітальні листівки до дня свя-
того Валентина в Європі з'явилися в XV 
столітті, а саме 1415 року, коли ув'язнений 
Чарльз, Герцог Орлеанський, який не мав 
можливості бачитися зі своєю дружиною, 
передавав їй написані рукою любовні  
вірші. Відтоді «валентинки» стали дуже 
популярними. Спочатку їх виготовляли за 
допомогою кольорового паперу, фарб або 
кольорового чорнила. Кожен намагався 
зробити свою «валентинку» особливою і 
неповторною. Так з'явилися своєрідні сти-
лі, деякі з яких використовують і в наш час: 

«Мереживні валентинки» – на папері 
голкою протикали крихітні дірочки у ви-

гляді візерунка, який нагадував мережи-
ва жіночих суконь. 

«Валентинки у вигляді сніжинок» – 
вже готові «мереживні валентинки» згор-
тали кілька разів і ножицями вирізали з 
них нові фігури. 

«Акроїстичні валентинки» – це 
яскраві листівки з віршами, в яких кожна 
перша літера рядка починалася з літери 
імені тієї людини, кому вона признача-
лася, або ж у ній зашифровувалося лю-
бовне послання. Наприклад, «Я люблю 
тебе». 

До цих пір невідомо коли і чому серце 
стало символом Дня святого Валентина. 
Деякі дослідники вважають, що символ 
серця придбав романтичне значення і 

таку форму, коли люди вперше намага-
лися зобразити орган, про який вони ра-
ніше не знали, і який, звичайно ж, ніко-
ли не бачили. Але серце – це не єдиний 
символ дня закоханих, знаками прояву  
любові й вірності є також квіти.

Традиція дарувати квіти на день за-
коханих, ймовірно, з'явилася на почат-
ку 1700-х років, коли Чарльз II завіз до 
Європи поетичне мистецтво персів під 
назвою «мова квітів». У XVIII столітті 
«Мова квітів» стала дуже популярною, 
адже допомагала висловити почуття і 
ставлення людини набагато яскравіше й 
точніше, ніж вербальна мова. В Європі 
почали виходити цілі книги з «квітковим 
лексиконом», в яких розповідалося кому, 
коли і які квіти потрібно дарувати. З тих 
пір жоден захід, жодне свято не проходи-
ли без квітів. 

А загалом у це свято можна дару-
вати абсолютно будь-який подарунок 
– починаючи від домашнього улюб-
ленця і до сучасного мобільного теле-
фону.                                      n

Із наближенням 14 лютого, коли ми в черговий раз плануємо 
запастися подарунками або букетом троянд для своїх коханих, 
доречним буде згадати про символ Дня закоханих – «валентинки».

Від серця до серця
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08.25 Легальний дохiд
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 «Шизофренiя»
15.45 Х/ф «Росiя молода». 

5 с.
17.15 Х/ф «Державний 

кордон». 15 с.
18.30, 04.05 Агенти впливу
19.00, 23.30, 02.00, 04.30 

Свiдок
19.30 Т/с «Лiтійний»
20.30 Т/с «CSI: Маямi»
21.30 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю-8»
22.30 Т/с «Закон i порядок»

07.00 Kids' Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.05 Здрастуйте, я ваша 
мама

11.45 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 Т/с «Третя планета вiд 

сонця»
13.50 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
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
22.50 Т/с «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.50 Т/с «Нiкiта»
00.45 Репортер
01.05 Спортрепортер

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00 Пiдсумки тижня
09.40 Точка зору
10.05 Ток-шоу «Легко бути 

жiнкою»
10.55 М/с «Каспер. Школа 

страху»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10, 15.45, 18.45, 21.40, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Армiя
12.35 Право на захист
12.55, 22.30 Контрольна 

робота
13.20, 03.30 Х/ф «Я зробив 

усе, що мiг»
14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
17.05 Оновлене мiсто
17.20 Т/с «Ставка бiльша за 

життя»
19.10 Задоринки
20.35 Сiльрада
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений 

виклик
21.35 Свiт спорту
21.50 221.Екстрений 

виклик. Тиждень
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

05.25 Т/с «Таке звичайне 
життя»

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 «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Х/ф «Слiпе 

щастя». 1 с.
12.00 Новини
12.15 Х/ф «Слiпе щастя». 

2 с.
13.50 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-5»
14.50 Сiмейний 

суд
15.45 Судовi справи
16.30 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати-3»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Татусi»
22.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
00.35 Подробицi

06.55 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.15 М/с «Чiп та Дейл 

поспiшають на 
допомогу»

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 Давай одружимось
11.00 Х/ф «А мама краща!»
12.25 Х/ф «Доктор 

Дулiтл-3»
14.05 Х/ф «Жiнка, не 

схильна до авантюр»
16.05 Давай одружимось
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.40 Х/ф «Кохати 

по-росiйськи-2»

19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.55 Т/с «Iнтерни»
21.20 Х/ф «Чоловiча жiноча 

гра»
23.10 ТСН
23.25 Х/ф «Амазонки та 

гладiатори»
01.05 Х/ф «Правда на 

вибiр»
02.30 Х/ф «Молодята»
04.00 ТСН
04.15 Хованки

05.20 Служба розшуку дiтей
05.30 Свiтанок
06.10 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
10.15 Х/ф «Кенгуру Джек-

пот»

12.05 Анекдоти 
по-українськи

12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.45 Х/ф «Обладунки»
14.35 Т/с «Лють»
16.35 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.25 Т/с «Лють»
22.25 Факти. Пiдсумок
22.40 Свобода слова
00.50 Спорт
01.00 Надзвичайнi новини
01.55 ПроЦiкаве
02.20 Факти

06.40 Т/с «Адвокат»
08.40 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.40 Т/с «Була тобi 

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

про зiрок

Неймовірні фак-
ти про життя зі-
рок вітчизняного 
та світового шоу-
бізнесу. Цікаві та 
актуальні новини, 
ексклюзивні ві-
део та інтерв’ю зі 
знаменитостями. 
Разом з ведучи-
ми програми гля-
дачі зможуть 
проаналізувати 
ту чи іншу подію у 
світі шоу-бізнесу 
та спробувати 
зрозуміти, чому 
сталося так, а не 
інакше.

19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.05 Куб
21.10 Танцюють всi!-4
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Танцюють всi!-4
00.50 Т/с «Доктор Хаус»

07.20, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.10 Т/с «Собр»
11.00, 02.30 Т/с «Платина»
12.00, 04.40 Ток-шоу 

«Нехай говорять»
13.00 Т/с «Ведмежий кут»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
20.15 Т/с «Шаман»
22.20 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золота армiя»
00.50 Х/ф «Перевага 

Борна»

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 Секс-битва
12.00, 19.45 Одна за всiх
12.25, 17.50 Т/с «Хто в домi 

хазяїн?»
13.20, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дом-2
16.00 У ТЕТа тато!
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер»
19.20, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
23.00 Т/с «Притулок»

08.10 Чемпiонат Англiї. МЮ 
– «Лiверпуль»

10.00, 12.45, 15.00, 21.20 
Футбольний вiкенд. 
Найкраще

10.20 «Удiнезе» – «Мiлан»
12.15, 04.40 Futbol Mundial
13.05 «Астон Вiлла» – 

«Ман. Сiтi»
15.30 Чемпiонат Iспанiї. 

«Реал» – «Леванте»
17.30 Чемпiонат Iспанiї. 

Огляд туру
18.30 Чемпiонат Iталiї. 

Огляд туру
19.15 Чемпiонат Нiмеччини. 

Огляд туру
20.20 Чемпiонат Англiї. 

Огляд туру
21.40 «Сiєна» – «Рома»
23.40, 03.55 Чемпiонат 

Iталiї. Огляд туру

08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.35 Свiтло
10.00 Ток-шоу «Легко бути 

жiнкою»
10.55 М/с «Каспер. Школа 

страху»
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10, 15.45, 20.05, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
12.55 After Live
13.15, 16.55 Ювiлейний 

вечiр А. Демиденка
15.00, 19.20 Новини
15.15 Euronews
15.55 Концерт «Тобi, 

єдинiй»
18.40 221. Екстрений 

виклик
18.45 Хокей. Чемпiонат 

України.»Сокiл» 
(Київ) – «Донбас-2» 
(Донецьк)

20.55 Офiцiйна 
хронiка

21.15 Плюс-мiнус
21.30 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.00 ТРК «Ера»

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 «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Татусi»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Детективи
13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Свати-3»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Татусi»
22.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
00.50 Д/ф «Секретнi 

територiї»
01.45 Подробицi
02.10 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
02.15 Х/ф «Бiжи, товстун, 

бiжи»
03.45 Д/ф «Я бачив той 

свiт»

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 Давай одружимось
11.15 Х/ф «Чоловiча жiноча 

гра»
12.55 Т/с «Клон-2»
13.50 Т/с «Клон-2»
14.40 Т/с «Свiт Сонi»
16.05 Давай одружимось
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.40 Сiмейнi мелодрами
18.30 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.55 Т/с «Iнтерни»
21.20 Х/ф «Титанiк»

01.05 ТСН
01.20 Х/ф «Брати»
03.05 Х/ф «Амазонки та 

гладiатори»
04.35 Т/с «Свiт Сонi»
05.50 Сiмейнi мелодрами

05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Спорт
06.35 Т/с «Таксi»
07.40 Дiловi факти
07.50 Ти не повiриш!
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.35 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.10 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.15 Т/с «Лють»
16.30 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Лють»
22.25 Т/с «Таксi»
22.50 Факти. Пiдсумок
23.05 Х/ф «Таємницi Лос-

Анджелеса»

02.00 Надзвичайнi новини
02.50 Т/с «Пiд прикрит–

тям-2»
03.30 Факти
04.05 ПроЦiкаве
04.30 Свiтанок

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний 

детектив
07.00 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Куб
11.10 Х/ф «Сеньйор 

Робiнзон» �
13.40 Т/с «Черговий янгол»
14.40 Нез'ясовно, але факт
15.40 Битва екстрасенсiв
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Весiльнi битви
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Паралельний свiт
23.25 Т/с «Доктор Хаус»

Дівчина несподі-
вано втрачає 
здатність прий-
мати рішення. 
Поки Хаус і його 
команда намага-
ються врятувати 
її, у Формана 
з’являються осо-
бисті інтереси.

00.25 Т/с «Адвокат»
02.15 Вiкна-Спорт
02.25 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона» �

03.40 Нiчний ефiр

06.20 М/с «Назад у 
майбутнє»

06.45 М/с «Джуманджи»
07.00 Kids' Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.10 Здрастуйте, я ваша 
мама

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

сонця»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
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 «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.55 Т/с «Нiкiта»
00.50 Репортер

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 23.30, 01.55, 

04.25 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS: 

полювання на 
вбивцю-8»

10.00, 22.30 Т/с «Закон i 
порядок»

11.00, 20.30 Т/с «CSI: 
Маямi»

12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Лiтійний»
13.35 Т/с «Марш 

Турецького-3»
15.40 Х/ф «Росiя молода». 

6 с.
17.00 Х/ф «Державний 

кордон». 16 с.
18.30, 02.25 Речовий доказ
00.00 Х/ф «Зграя»

06.00, 05.30 Срiбний 
апельсин

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.20, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.10 Т/с «Собр»
10.00, 20.15 Т/с «Шаман»
11.00, 02.30 Т/с «Платина»
12.00, 04.40 Ток-шоу 

«Нехай говорять»
13.00 Т/с «Ведмежий кут»
15.10 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
22.20 Т/с «Подружжя»

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

винищувачка 
вампiрiв»

10.40 Comedy Woman
11.30 Секс-битва
12.00, 16.00 У ТЕТа тато!
12.25, 19.45 Одна за всiх
12.55, 17.50 Т/с «Хто в домi 

хазяїн?»
13.20, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дом-2
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер»
19.20, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
23.00 Т/с «Притулок»
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Х/ф «Кохання та iншi 

неприємностi» �

08.10 Чемпiонат Iталiї. 
«Сiіна» – «Рома»

10.15 Чемпiонат України. 
«Карпати» – 
«Шахтар»

12.15, 17.55 Футбольний 
вiкенд. Найкраще

12.35, 21.30 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

15.40, 22.30 Футбол News
16.00 Чемпiонат Iспанiї. 

«Осасуна» – 
«Барселона»

19.15 Чемпiонат Iталiї. 
Огляд туру

20.00 Чемпiонат Бразилiї. 
Огляд туру

22.50 Чемпiонат Англiї. МЮ 
– «Лiверпуль»

01.05 Чемпiонат України. 
«Шахтар» – 
«Арсенал»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПОНЕДІЛОК, 13 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

ВІВТОРОК, 14 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

10:15 «КЕНГУРУ ДЖЕК–ПОТ»

ICTV
Він поклав гроші у кишеню своєї 
червоної куртки, а куртку одяг-
нув на кенгуру, якого думав, що 
збив машиною. Але  кенгуру втік! 
Два приятелі мають спіймати 
«Містера Найшвидкіші ноги Ав-
стралії».

17:40 «КОХАТИ ПО–РОСІЙСЬКИ–2» 

1+1
У першому фільмі три фер-
мерські сім'ї воювали за право 
жити по-своєму на своїй землі. 
У «Кохати по-російськи-2» дру-
жини воюють самі: треба визво-
ляти з в'язниці чоловіків, яких 
запроторили туди чиновники.

22:20 «ХЕЛЛБОЙ–2. ЗОЛОТА АРМІЯ» 

УКРАЇНА
Після того, як древнє перемир'я 
між людством і таємним світом 
було порушено, на Землі ось-ось 
відкриється пекло. Безжальний 
лідер, вхожий в обидва світи, 
пробуджує на світ незбориму 
армію чудовиськ...

00:50 «ПЕРЕВАГА БОРНА»

УКРАЇНА
Суперагента ЦРУ Джейсона 
Борна знову підставили. Він 
змушений, крім покладеного на 
нього завдання державного 
значення, рятувати себе, а за-
одно й інших небайдужих йому 
людей.

11:10 «СЕНЬЙОР РОБІНЗОН»

СТБ
Чи можливо повторити пригоди 
Робінзона в наші дні? Виявляєть-
ся, так! Італієць Робі, текстиль-
ний магнат і власник багатьох 
магазинів, потрапляє на без-
людний острів і  зустрічає там 
чарівну П'ятницю...

21:20 «ТИТАНІК»

1+1
На початку століття люди марили 
прогресом – техніка входила в 
життя людства й передбачала 
процвітання. З катастрофою, що 
отримала назву «Титанік», по-
тонули надії багатьох...

23:05 «ТАЄМНИЦІ ЛОС–АНДЖЕЛЕСА» 

ICTV
50-ті роки ХХ-ст. Після арешту 
боса мафії Лос-Анджелеса один 
за іншим ідуть на той світ його 
помічники, які прагнули зайняти 
місце, що звільнилося. У битву зі 
злочинцями вступає знаменита 
поліція міста Ангелів.

00:00 «ЗГРАЯ»

НТН
На острівець приїхала компанія 
з п'яти осіб. Люди хотіли просто 
відпочити і розважитися, однак 
вони не знали, що острів  пере-
буває під владою зграї здичаві-
лих собак.
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07.40 Експеримент дня
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.30 На зв'язку з урядом
10.00 Ток-шоу «Легко бути 

жiнкою»
10.50 М/с «Каспер. Школа 

страху»
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10, 15.35, 18.45, 21.45, 

05.50 Дiловий свiт
12.20 Кордон держави
12.35 Наша пiсня
13.20, 04.10 Х/ф «Спiв–

робiтник ЧК»

15.00, 18.20 Новини
15.10 Euronews
15.45, 17.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
19.00 Про головне
19.35 Вечiр пам'ятi 

Н.Яремчука
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений 

виклик
21.35 Свiт спорту
21.55 Досвiд
22.45 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Пiдсумки

05.20 Т/с «Таке звичайне 
життя»

06.10 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 «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Татусi»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Детективи
13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.15 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати-3»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Татусi»
22.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
00.50 Парк автомобiльного 

перiоду
01.25 Подробицi
01.50 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
01.55 Х/ф «Дестiнi включає 

радiо» �

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 Х/ф «Титанiк»
13.25 Т/с «Клон-2»
14.15 Т/с «Клон-2»
15.05 Т/с «Свiт Сонi»
16.05 Давай одружимось
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.40 Сiмейнi мелодрами
18.30 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.55 Т/с «Iнтерни»
21.20 Пекельна 

кухня-2
22.35 Потойбiчна Україна
23.35 ТСН
23.55 Х/ф «Кров на 

вулицях»

01.40 Х/ф «Брати»
03.20 ТСН
03.40 Т/с «Клон-2»
05.05 Т/с «Свiт Сонi»
05.55 Сiмейнi мелодрами

05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
05.35 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»
14.20 Т/с «Лють»
16.35 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Лють»
22.30 Т/с «Таксi»
22.50 Факти. Пiдсумок
23.05 Х/ф «Список 

Шиндлера»

02.55 Надзвичайнi 
новини

03.45 ПроЦiкаве
04.00 Факти
04.30 Свiтанок

06.30 Документальний 
детектив

07.00 Т/с «Адвокат»
10.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
11.00 ВусоЛапоХвiст
11.55 Х/ф «Право на 

надiю»

14.00 Т/с «Черговий янгол»
14.55 Нез'ясовно, але факт
16.00 Битва екстрасенсiв
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.05 Т/с «Черговий янгол»
20.10 Кулiнарна династiя

Нове кулінарне 
реаліті-шоу, в 
якому шість віді-
браних сімей 
протягом кількох 
тижнів будуть 
змагатися за 
звання кращої 
кулінарної сім’ї 
країни і грошову 
винагороду у 
розмірі 100 000 
гривень.

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Кулiнарна династiя
23.55 Т/с «Доктор Хаус»
01.00 Т/с «Адвокат»
02.35 Вiкна-Спорт
02.45 Х/ф «Чорний принц» 
04.15 Нiчний ефiр

06.15 Kids' Time
06.20 М/с «Назад у 

майбутнє»
06.45 М/с «Джуманджи»
07.00 Kids' Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Очевидець
14.00 М/с «Аладдiн»
14.35 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
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 Ревізор
22.55 Т/с «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.55 Т/с «Нiкiта»
00.55 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.20 Служба розшуку дітей
01.25 Т/с «Грань»
02.15 Т/с «Журнал мод»
02.35 Зона ночi

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 23.30, 01.55, 

04.40 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS: 

полювання на 
вбивцю-8»

10.00, 22.30 Т/с «Закон i 
порядок»

11.00, 20.30 Т/с «CSI: 
Маямi»

12.00 Т/с «Детективи»
12.35, 19.30 Т/с «Лiтійний»
13.35 Т/с «Капiтан Гордіів»
15.40 Х/ф «Росiя молода». 

7 с.
17.10 Х/ф «Перша кiнна». 

1 с.
18.30, 05.10 Правда життя
00.00 Х/ф «Пiрат острова 

скарбiв»

08.30, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.10, 22.20 Т/с 
«Подружжя»

10.00, 20.15 Т/с «Шаман»
11.00, 02.15 Т/с «Платина»
12.00, 04.30 Ток-шоу 

«Нехай говорять»
13.00 Т/с «Ведмежий кут»
15.10 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.20 Т/с «Тюдори»
00.20 Х/ф «Хрестовий 

похiд»
03.00 Т/с «Жити будете!»

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 Секс-битва
12.00, 16.00 У ТЕТа тато!
12.25, 19.45 Одна за всiх
12.55, 17.50 Т/с «Хто в домi 

хазяїн?»
13.20, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дом-2
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер»
19.20, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
23.00 Т/с «Притулок»

08.10 «Осасуна» – 
«Барселона»

10.15 Чемпiонат Бразилiї. 
Огляд туру

10.45 «Таврiя» – 
«Олександрiя»

12.40 Чемпiонат Нiмеччини. 
Огляд туру

13.40, 22.50 Чемпiонат 
Iталiї. «Удiнезе» – 
«Мiлан»

15.40, 22.30 Футбол News
16.25 Чемпiонат Англiї. 

«Астон Вiлла» – 
«Ман. Сiтi»

19.25 Чемпiонат Iталiї. 
«Парма» – «Ювентус»

21.30 Чемпiонат Англiї. 
Огляд туру

01.05 Чемпiонат України. 
«Iллiчiвець» – 
«Днiпро»

07.40 Експеримент дня
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.35 Книга.ua
09.55 Ток-шоу «Легко бути 

жiнкою»
10.50 М/с «Каспер. Школа 

страху»
11.10 Здоров'я
12.00 Новини
12.10, 15.45, 18.45, 21.40, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд 

А до Я
12.55 Крок до зiрок. 

Євробачення
13.45, 03.20 Х/ф 

«Викрадений потяг»
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.55 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
17.10, 04.40 Х/ф «Це ми, 

Господи»
19.00 Про головне
19.25, 21.45 Концерт «Пiсня 

90-х»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Плюс-мiнус
21.30 221. Екстрений 

виклик
21.35 Свiт спорту
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

05.20 Т/с «Таке звичайне 
життя»

06.10 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 «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Татусi»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Детективи
13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Експерти»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Свати-3»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Татусi»
22.40 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
00.50 Розбiр польотiв
01.40 Подробицi
02.05 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
02.10 Х/ф «Посмiшка Мони 

Лiзи» �

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
10.05 Давай одружимось
11.00 Не бреши менi-3
12.00 Потойбiчна Україна
12.55 Т/с «Клон-2»
13.50 Т/с «Клон-2»
14.40 Т/с «Свiт Сонi»
16.05 Давай одружимось
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.40 Сiмейнi мелодрами
18.30 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»
20.55 Т/с «Iнтерни»
21.20 Т/с «Костоправ»
23.25 ТСН
23.45 Х/ф «Острiв 

проклятих»

02.05 Х/ф «Кров на 
вулицях»

03.35 Т/с «Iнтерни»
04.00 Т/с «Клон-2»
04.40 Т/с «Свiт Сонi»
05.55 Сiмейнi мелодрами

05.15 Факти
05.30 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.25 Спорт
06.30 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»
12.35 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.15 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.15 Т/с «Лють»
16.35 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Лють»
22.25 Т/с «Таксi»
22.50 Факти. Пiдсумок
23.05 Х/ф «Крихiтка на 

мiльйон доларiв»

01.55 Надзвичайнi новини
02.45 Т/с «Пiд 

прикриттям-2»
03.30 Факти
04.00 ПроЦiкаве
04.25 Свiтанок

07.00 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 ВусоЛапоХвiст
11.35 Х/ф «Знак долi» �
13.50 Т/с «Черговий янгол»
14.50 Нез'ясовно, але факт
15.50 Битва екстрасенсiв
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Черговий янгол»

Іван вбиває Лю-
бу, дівчину, з 
якою колись його 
розлучила Тетя-
на. Євгенія зу-
стрічається з ду-
шею Люби й ба-
гато дізнається 
про Івана. Євге-
нія з Павлом від-
правляється на 
місце вбивства 
Люби і викликає 
туди Сергія. Під 
час огляду тіла 
Сергій розуміє, 
хто той маніяк, 
якого він розшу-
кує вже не один 
місяць.

20.10 Зiркове життя. 
П'ятирiчний ТОП 
розлучень та весiль

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

П'ятирiчний ТОП 
розлучень та весiль

23.20 Т/с «Доктор Хаус»

04.45 Т/с «Ранетки»
06.15 Kids' Time
06.20 М/с «Назад у 

майбутнє»
06.45 М/с «Джуманджи»
07.00 Kids' Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.10 Здрастуйте, я ваша 
мама

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

сонця»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
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 «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.55 Т/с «Нiкiта»
00.55 Репортер
01.10 Спортрепортер

06.40 Х/ф «Мати Марiя»
08.35, 19.00, 23.30, 02.05, 

04.25 Свiдок
09.00, 21.30 Т/с «NCIS: 

полювання на 
вбивцю-8»

10.00, 22.30 Т/с «Закон i 
порядок»

11.00, 20.30 Т/с «CSI: 
Маямi»

12.00 Т/с «Детективи»
12.35, 19.30 Т/с «Лiтійний»
13.35 Т/с «Капiтан Гордєєв»
15.35 Х/ф «Росiя молода». 

8 с.
17.15 Х/ф «Перша кiнна». 

2 с.
18.30 Легенди карного 

розшуку
00.00 Х/ф «Перевертень»

08.30, 14.00, 21.10 Т/с 
«Слiд»

09.10, 22.20 Т/с 
«Подружжя»

10.00, 20.15 Т/с «Шаман»
11.00, 02.20 Т/с «Платина»
12.00, 04.30 Ток-шоу 

«Нехай говорять»
13.00 Т/с «Ведмежий кут»
15.10 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
23.20 Т/с «Тюдори»
00.20 Х/ф «Дещо»
03.05 Т/с «Жити будете!»

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

винищувачка 
вампiрiв»

10.40 Comedy Woman
11.30 Косметичний ремонт
12.00, 16.00 У ТЕТа тато!
12.25, 19.45 Одна за всiх
12.55, 17.50 Т/с «Хто в домi 

хазяїн?»
13.20, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дом-2
16.30, 21.10 Т/с «Унiвер»
19.20, 20.45 Т/с «Унiвер. 

Нова общага»
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
23.00 Т/с «Притулок»
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
00.20 Х/ф «Мої чорничнi 

ночi» �

08.10, 13.40, 22.50 
Чемпiонат Iталiї. 
«Парма» – «Ювентус»

10.15 Чемпiонат України. 
«Оболонь» – «Таврiя»

13.15, 17.00 Чемпiонат 
Бразилiї. Огляд туру

15.40, 22.30 Футбол News
16.00 Чемпiонат Iспанiї. 

Огляд туру
17.25 Чемпiонат Iспанiї. 

«Осасуна» – 
«Барселона»

19.30 Чемпiонат Англiї. МЮ 
– «Лiверпуль»

21.30, 04.10 Чемпiонат 
Нiмеччини. Огляд 
туру

01.05 Чемпiонат України. 
«Олександрiя» – 
«Металiст»

05.10 Промо

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

ЧЕТВЕР, 16 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

11:55 «ПРАВО НА НАДІЮ»

СТБ
Студентка Христина на вечірці у 
друзів знайомиться з Іваном. 
Вони опиняються в одному ліжку 
у домі Христини. Вранці Іван
 знайомиться з її мамою, Надією 
Павлівною, і вона вражає паруб-
ка до глибини душі.

13:20 «СПІВРОБІТНИК ЧК» 

ПЕРШИЙ
За мотивами однойменної по-
вісті Олександра Лукіна і Дмитра 
Поляновсько го. Фільм розпові-
дає про подвиги чекістів у роки 
громадянської війни. Події від-
буваються на Херсонщині, де  діє 
шпигунська організація...

23:05 «СПИСОК ШИНДЛЕРА»

ICTV
Історія загадкового Оскара 
Шиндлера, члена нацистської 
партії, успішного фабриканта, 
що врятував під час Другої сві-
тової  війни більше тисячі ста 
євреїв.

23:55 «КРОВ НА ВУЛИЦЯХ» 

1+1
Напарник поліцейського гине під 
час урагану Катріна, але одного 
разу з'являються свідчення того, 
що він міг бути убитим. Розслі-
дування заводить детектива 
разом з новим партнером на 
саме дно кримінального світу.

06:40 «МАТИ МАРІЯ» 

НТН
Біографічна драма про поетесу 
і громадську діячку Єлизавету 
Юріївну Кузьміну-Караваєву, яка 
емігрувала під час Першої  сві-
тової війни до Парижу. Там вона 
стала черницею і прийняла ім'я 
матері Марії.

11:35 «ЗНАК ДОЛІ» 

СТБ
У героїні Красько Марини не 
кращі часи у стосунках з чолові-
ком. Несподіване знайомство із 
сільським хлопчаком  втягує 
Марину у вир подій, що пере-
плітаються з подіями столітньої 
давнини.

23:05 «КРИХІТКА НА МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ» 

ICTV
Сенсом життя підстаркуватого 
тренера Френкі Данна стає ро-
бота у тренувальному залі. 
Одного разу у зал прийшла 31-
річна Меггі,  переконана в тому, 
що зможе стати зіркою жіночого 
боксу...

23:45 «ОСТРІВ ПРОКЛЯТИХ» 

1+1
Два судових пристава відправ-
ляються на острів для розсліду-
вання зниклої пацієнтки клініки 
для божевільних злочинців. У 
ході розслідування їм доведеть-
ся зіткнутися з павутиною брех-
ні і бунтом мешканців клініки.
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08.15 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.35 Д/ф «Контингент. 

Ангола»
10.00 Театральнi сезони
10.50 М/с «Каспер. Школа 

страху»
11.10 Ток-шоу «Вiра. Надiя. 

Любов»
12.00 Новини
12.10, 15.40, 18.40, 21.20, 

05.50 Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
13.00 Околиця
13.35, 03.15 Х/ф «Пiлоти»
15.00, 18.20 Новини
15.10 Euronews
15.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
17.05, 04.35 Х/ф «Початок 

невiдомого столiття»
19.05 Наша пiсня
19.45 Х/ф «Новорiчний 

жарт»
20.40 After Live
21.15 Плюс-мiнус
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.00 Пiдсумки
00.00 ТРК «Ера»
01.18 Перший 

нацiональний. Нiчний 
канал

05.20 Т/с «Таке звичайне 
життя»

06.10 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 «Повернення 

Мухтара-2»
10.05 Т/с «Татусi»
12.00 Новини
12.15 Знак якостi
12.40 Детективи
13.20 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв-11»
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Експерти»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Свати-3»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Байки Мiтяя»
22.35 Велика полiтика 

з І. Кисельовим
02.00 Х/ф «Готiка» �
03.35 Подробицi
04.00 Д/ф «Смiливi люди»

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
10.00 Давай одружимось
10.55 Т/с «Костоправ»
12.55 Т/с «Клон-2»
13.50 Т/с «Клон-2»
14.40 Т/с «Свiт 

Сонi»
16.05 Давай 

одружимось
17.00 ТСН. Особливе
17.20 Шiсть кадрiв
17.40 Сiмейнi мелодрами
18.30 Не бреши менi-3
19.30 ТСН
20.15 Велика рiзниця 

по-українськи
21.15 Х/ф «Повiтряна 

в’язниця»

23.30 Х/ф «Охоронець»
01.25 Х/ф «Острiв 

проклятих»
03.35 ТСН
04.20 Т/с «Клон-2 «
05.45 Т/с «Свiт Сонi»

05.05 Свiтанок
05.05 Служба розшуку 

дiтей
05.15 Факти
05.30 Свiтанок
06.15 Дiловi 

факти
06.25 Спорт
06.30 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»
12.35 Анекдоти 

по-українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти 

по-українськи
13.15 Т/с «Таємницi 

слiдства»
14.15 Т/с «Лють»
16.30 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi 

новини
20.10 Х/ф «Чорний 

яструб»
22.05 Х/ф «Вiдступники»

02.10 Самозванцi
03.00 Голi та смiшнi
03.50 Факти

07.10 Х/ф «Донечко моя!» 

09.10 Х/ф «Пiд Великою 
Ведмедицею» �

18.00 Вiкна-Новини
18.10 Х/ф «Дiвчата» �

Тося Кисліцина 

приїхала працю-

вати кухаркою до 

віддаленого пів-

нічного містечка. 

І в цей день вона 

зустрічає красе-

ня Іллю, який по-

добався бага-

тьом жінкам. 

Знайомство по-

чинається зі 

сварки, але зго-

дом переростає 

в любовну істо-

рію.

20.10 Таємний шоу-бiзнес. 
Стас Михайлов. Зiрка 
з порожнечi

21.15 Таємний шоу-бiзнес. 
Людмила Зикiна: 
скарби королеви

22.00 Вiкна-Новини
22.25 Таємний шоу-бiзнес. 

Хрещенi батьки зiрок. 
Япончик проти 
Калмановича

00.05 Х/ф «Знак долi» �

07.00 Kids' Time
07.05 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
07.30 Репортер
07.50 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

10.10 Здрастуйте, я ваша 
мама

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

сонця»
13.55 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Полювання на 

монстрiв»
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»
20.45 Україна чудес
22.50 Т/с «Бальзаківський 

вiк, або Всi чоловiки 
сво...»

23.45 Т/с «Нiкiта»
00.45 Репортер

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 00.00, 02.45, 

05.05 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS: полювання 

на вбивцю-8»
10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00 Т/с «CSI: Маямi»
12.00 Т/с «Детективи»
12.40 Т/с «Лiтійний»
13.40 Т/с «Капiтан Гордєєв»
15.30 Х/ф «Росiя молода». 

9 с.
17.15 Х/ф «Росiйський 

рахунок»
19.30 Х/ф «Майстер сходу»
21.30 Х/ф «Амерiкен бой»
00.30 Х/ф «Мумiя. Принц 

Єгипту»
03.15 Речовий доказ

07.20, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.30, 14.00 Т/с «Слiд»
09.10, 21.15 Т/с 

«Подружжя»
10.00, 20.15 Т/с «Шаман»
11.00, 02.45 Т/с «Платина»
12.00, 04.30 Ток-шоу 

«Нехай говорять»
13.00 Т/с «Ведмежий кут»
15.10 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
19.20 Т/с «Катина Любов»
01.10 Шоу «Лише один»
02.00 Ласкаво просимо

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 Косметичний ремонт
12.00, 16.00 У ТЕТа тато!
12.25, 19.45 Одна за всiх
12.55, 17.50 Т/с «Хто в домi 

хазяїн?»
13.20, 18.20 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.15 Дом-2
16.30, 20.45 Т/с «Унiвер»
19.20 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
20.15, 22.30 Т/с «Зайцев + 1»
23.00 Т/с «Притулок»
23.50 Т/с «Секс i мiсто»

08.10 «Реал» – «Леванте»
10.15 «Карпати» – 

«Динамо»
12.10 Футбольний вiкенд. 

Найкраще
12.25 Чемпiонат Iталiї. 

Огляд туру
13.10 МЮ – «Лiверпуль»
15.10, 17.55 Чемпiонат 

Бразилiї. Огляд туру
15.40, 22.30 Футбол News
16.00 Чемпiонат Iталiї. 

«Парма» – «Ювентус»
18.25 Чемпiонат Iталiї. 

«Удiнезе» – «Мiлан»
20.25 Чемпiонат Iталiї. 

Передмова до туру
20.50 Чемпiонат Iспанiї. 

Передмова до туру
21.15 Futbol Mundial
21.40 Чемпiонат Iталiї. 

«Iнтер» – «Болонья»

06.45 Д/ф «Свiт тварин з 
Джеродом Мiллером»

07.10, 23.20 Ера здоров'я
07.45 Кориснi поради
08.00 Шустер-Live
12.05 After Live
12.30 Фiнал нацiонального 

вiдбору на 
«Євробачення-2012»

15.25 В гостях у Д. Гордона
16.20 Зелений коридор
16.30 Х/ф «Васса»
18.55 Золотий гусак
19.25, 21.35 Всеукраїнський 

турнiр з боксу
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.30 Зворотнiй зв'язок
22.45 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 ТРК «Ера»
23.00 Ультра. Тема
23.45 Новини
00.15 Скарбничка
01.18 Перший 

нацiональний. Нiчний 
канал

01.50 ТелеАкадемiя
02.55 Д/ф «Школа Вiри 

Бояренко»
03.05 Х/ф «Людина у 

футлярi»
04.30 Д/ф «Контингент. 

Ангола»

08.25 Городок
09.00 Орел i Решка
10.00 Україно, вставай!
10.45 Вирваний з натовпу
11.20 Найрозумнiший
13.20 Д/ф «Як заробити на 

чужому талантi»
14.25 Велика рiзниця

Це шоу – повне 
занурення у світ 
пародії. У проекту 
немає аналогів на 
телебаченні. Від 
інших скетч-шоу 
він відрізняється 
тим, що пародій-
ний жанр віддзер-
калено у всьому 
його різноманітті. 
Фактично «Вели-
ка різниця» –  роз-
роблений у най-
дрібніших деталях 
новий телефор-
мат.

15.55 Концерт «23 лютого у 
Великому мiстi»

17.45 Т/с «Байки Мiтяя»
20.00 Подробицi
20.30 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2011»

22.30 Вечiр боксу на Iнтерi. 
Вiталiй Кличко – 
Дерек Чисора

06.20 М/ф «Смурфи»
07.15 Справжнi лiкарi-2
08.05 Свiтське життя
09.05 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.10 М/с «Тiмон i Пумба»
10.35 М/с «Тiмон i Пумба»
11.00 Свiт навиворiт
11.55 Пекельна кухня-2
13.20 Голос країни-2
15.45 Х/ф «Класнi мужики»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Класнi мужики»
23.45 Зiрки в оперi
01.05 Х/ф «Парi»

Йому забороне-

но виходити за 

межі старого флі-

геля і спілкувати-

ся із зовнішнім 

світом. Ось уже 

кілька років він 

зберігає таємни-

цю, про яку знає 

вузьке коло учас-

ників незвичай-

ного парі: відси-

диш на самоті 15 

років – отримаєш 

15 мільйонів.

02.35 Х/ф «Охоронець»
04.10 Свiт навиворiт

08.55 Козирне життя
09.35 Люди, конi, кролики... 

i домашнi ролики
10.00 ЄвроФуд-2012
10.25 Квартирне питання
11.20 Спорт
11.25 Х/ф «Гаррi i 

Гендерсони»
13.55 Стоп-10
14.55 Провокатор
15.50 Максимум в Українi
16.50 Х/ф «В iм'я помсти»
18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с «Далекобiй–

ники-3»
21.50 Наша Russia

Колишні учасни-
ки КВК вирішили 
заглянути в 
реаль не життя 
Росії у гумори-
стичному ракур-
сі. Всі їхні герої – 
не видумані об-
рази, а часто взя-
ті просто 
з вулиці.

22.55 Самозванцi
23.55 Х/ф «Чорний яструб»
02.25 Х/ф «Бiжи, Роннi, 

бiжи»
03.45 ПроЦiкаве
04.25 Свiтанок

06.10 Х/ф «Запасний 
гравець» �

07.40 Караоке 
на Майданi

08.40 Снiданок з Юлiєю 
Висоцькою

08.50 Їмо вдома
09.55 Кулiнарна 

династiя
13.05 Зiркове життя. 

П'ятирiчний ТОП 
розлучень та весiль

15.50 Х/ф «Лабiринти 
кохання»

17.45 Х/ф «Вечiрня казка» 
Успішний бізнес-
мен Антон – 
батько-одинак. 
Справи по роботі 
забирають дуже 
багато часу, і йо-
му ніколи займа-
тися вихованням 
маленького Дані. 
Всіма покинутий 
малюк при–
в’язується до тіт-
ки Маші – ведучої 
телепередачі 
«Вечірня казка».

19.50 Х/ф «Дiвчата» �
21.55 Х/ф «Алiса 

назавжди» �
00.00 Х/ф «Лабiринти 

кохання»
01.50 Х/ф «Здрастуй i 

прощавай» �

05.15 Т/с «Ранетки»
06.05 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
06.45 Х/ф «Зозуля» �
08.45 Х/ф «Синє свiтло»
10.00 Ревiзор
11.05 Аферисти
12.10 ТОП-100
13.20 Новий погляд
14.15 Кухня на двох
15.10 Даєш молодь!
15.45 Україна чудес
16.45 М/ф «Скубi-Ду i 

Король Гоблiнов»
18.05 Х/ф «Кохання на 

островi» �

19.50 Х/ф «День святого 

Валентина» �

22.15 Х/ф «Крутний 
момент» �

00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф «Екстремальне 

побачення» �
02.05 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
03.30 Зона Ночi
03.35 Богдан Ступка. Жива 

легенда
04.25 Зона Ночi
04.30 Благословляю i 

молюся
04.55 Зона ночi. Культура
05.00 Княгиня Ольга

06.05 Уроки тiтоньки Сови
06.35 Легенди бандитської 

Одеси
07.00 Т/с «Iнспектор 

Деррiк»
09.35 Х/ф «Майстер сходу»
11.30, 03.25 Речовий доказ
12.00 Свiдок
12.40 Х/ф «Амерiкен бой»
15.00 Т/с «Захист 

Красiна-3»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-4»
23.10 Х/ф «Бiлий шквал»
01.50 Х/ф «Планета 

раптора»
04.25 Агенти впливу
04.55 Правда життя

06.00, 05.30 Срiбний 
апельсин

07.00, 19.00, 03.40 Подiї
07.20 Шоу «Лише один»
08.15 Х/ф «Щасливчик 

Гiлмор»
10.10 Х/ф «Як знайти 

iдеал»
12.00, 02.50, 04.00 Т/с 

«Сонька. 
Продовження 
легенди»

15.00 Т/с «Дорожнiй 
патруль-6»

17.00 Х/ф «Алiбi – надiя, 
алiбi – любов»

19.20 Нагородження 
Народної премiї 
«Телезiрка»

23.20 Т/с «Друзi»

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Лентяєво
08.30 Телепузики
09.30, 14.55 «Єралаш»
10.05, 15.35 Одна за всiх
10.35 Т/с «Хто в домi 

хазяїн?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
13.20 Х/ф «Випадковий 

чоловiк» �
16.30 Даешь молодь!
17.25, 21.35 Т/с «Унiвер»
19.15 М/ф «Iлля Муромець 

та Соловей 
Разбiйник»

20.40 Т/с «Унiвер. Нова 
общага»

22.30 Валера TV
23.00 Х/ф «Прокляття-3» 
00.35 До свiтанку

08.10 Чемпiонат Iталiї. 
«Iнтер» – «Болонья»

10.00, 14.10, 15.15, 17.15, 
18.25, 20.00, 21.45 
Футбол News

11.15 Чемпiонат Iталiї. 
«Парма» – «Ювентус»

14.25 Кубок Англiї. «Челсi» 
– «Бiрмiнгем»

16.25 Чемпiонат Нiмечини. 
«Гамбург» – 
«Вердер»

19.10 Кубок Англiї. 
«Мiддлсбро/
Сандерленд» – 
«Арсенал»

21.10 Чемпiонат Iспанiї. 
«Реал» – «Расинг»

22.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Севiлья» – 
«Осасуна»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 17 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

СУБОТА, 18 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

07:10 «ДОНЕЧКО МОЯ!» 

СТБ
Денис Коротков працює в міліції. 
Його дружина – викладач фіз-
культури у школі. Звичний плин 
життя родини зі скромним до-
статком сколихнула страшна 
звістка. Їх єдина дитина, восьми-
річна Оленка, тяжко хвора.

21:15 «ПОВІТРЯНА В'ЯЗНИЦЯ»

1+1
«Повітряна в'язниця» – транс-
портний підрозділ поліції США, 
що перевозить особливо небез-
печних злочинців. Одним із цих 
рейсів повертається додому 
Кемерон По, звільнений після 
восьми років ув'язнення.

21:30 «АМЕРІКЕН БОЙ» 

НТН
Микола став громадянином 
США після афганського полону. 
Повернувшись до Союзу, він 
дізнається, що його друга Сергія 
убито за замовленням. Наступ-
ного дня бандити вбивають і 
дружину Сергія. 

22:05 «ВІДСТУПНИКИ» 

ICTV
Поліція Бостона засилає свого 
агента до найбільшого ірландсь-
кого мафіозного угруповання, а 
ірландці тим часом засилають 
свого бійця в ряди поліції. За-
вдання обох – бути очима та 
вухами своїх босів.

18:05 «КОХАННЯ НА ОСТРОВІ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Вісімнадцятирічна Дженні у по-
вному захваті від звістки про те, 
що рок-зірка Джейсон Мастерс 
приїхав відпочивати на курорт, 
де вона працює. Завдяки випад-
ку вони удвох потрапляють на 
безлюдний острів ...

19:50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

НОВИЙ КАНАЛ
У Лос-Анджелесі – тисячі зако-
ханих. І кожен з них переживає 
це чудове почуття по-своєму, 
але в одному вони всі схожі – ко-
жен закоханий чекає Дня свято-
го Валентина, щоб провести 
його зі своєю половинкою ...

21:55 «АЛІСА НАЗАВЖДИ» 

СТБ
Сучасна міська мелодрама, го-
ловні герої якої через певні об-
ставини опиняються у складній 
 ситуації, вихід з якої стане для 
всіх переломним моментом у 
житті...

01:50 «ЗДРАСТУЙ І ПРОЩАВАЙ»

СТБ
Проста і зворушлива історія ко-
хання молодої колгоспниці. Чо-
ловік, залишивши її з трьома 
дітьми, поїхав до міста «шукати 
сенс життя». Новий дільничний 
міліціонер змінив  уявлення ге-
роїні про щастя...



11№ 1, 13 cічня 2012 року 11№ 1, 13 cічня 2012 року№ 5, 10 лютого 2012 року

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00, 03.40 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi 

святi»
14.00 Бушидо
14.50 Т/с «Таємницi 

слiдства-4»
19.00 Х/ф «Полювання на 

звiра»
21.00 Х/ф «Помститися за 

Анджело»
23.00 Х/ф «Планета 

раптора»
01.00 Х/ф «Бiлий шквал»
03.10 Речовий доказ
05.30 Правда життя

06.40, 19.00 Подiї
07.00 Х/ф «Великий прорив 

Бетховена»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Х/ф «Алiбi – надiя, 

алiбi – любов»
12.00, 02.00, 04.00 Т/с 

«Сонька. 
Продовження 
легенди»

15.00 Т/с «Жити будете!»
16.00 Т/с «Дорожнiй 

патруль-6»
18.00, 19.30 Т/с «Ментівськi 

вiйни-6»
22.15 Т/с «Другi»
03.30 Подiї

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Крок до зiрок
07.00 Українська мрiя 

М.Поплавського
07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.05 Смiшний та ще 

смiшнiший
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. 

Євробачення
11.00 Кумири i кумирчики
11.25 Шеф-кухар країни
12.15 Караоке для дорослих
12.55 Атака магiї. 

Мистецтво за брамою
13.25 Ближче до народу
13.55 Золотий гусак
14.25, 02.00 Х/ф «Увага, 

черепаха»
15.45 В гостях у Д. Гордона
16.35 Маю честь запросити
17.20 Дiловий свiт
17.50 Київський 

мiжнародний турнiр з 
вiльної та жiночої 
боротьби

19.10 Адреналiн
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

06.10 Вечiр боксу на Iнтерi. 
Вiталiй Кличко – 
Дерек Чисора

08.45 Ранкова Пошта з 
Пугачовою та 
Галкiним

09.30 Школа доктора 
Комаровського

10.15 Недiля з «Кварталом»
11.20 Велика рiзниця
12.30 Т/с «Свати-3»
18.00 Х/ф «Понаїхали тут». 

1 с.
Тетяна – без-
жальна і владна 
жінка. Багато ро-
ків тому вона 
приїхала з про-
вінційного мі-
стечка до Москви 
і всього досягла 
самотужки за-
вдяки залізній 
хватці та стер-
возному характе-
ру. Сім’ї та дітей 
у жінки немає ...

20.00 Подробицi
21.00 Х/ф «Понаїхали тут». 

2 с.
23.00 Що? Де? Коли?
00.05 Х/ф «Зло» �
02.00 Подробицi
02.45 Д/ф «Пiзнє щастя 

Ольги Волкової»
03.35 Д/ф «Фiльм про 

Донатаса Баніоніса»
04.30 Д/ф «Як зберегти 

кохання»

08.30 Марiчкин кiнозал
09.05 Лотерея «Лото-

забава»
10.10 М/с «Тiмон i Пумба»
10.35 М/с «Тiмон i Пумба»
11.00 Дикi та смiшнi
11.25 Хованки
12.25 Я так живу
13.00 Велика рiзниця по-

українськи
13.55 Х/ф «Кохати 

по-росiйськи-3»
15.45 Х/ф «Будинок без 

виходу»
Молоді архітек-
тори Тіна і Стас 
Кирилови об-
лаштовують за-
тишний замісь-
кий будинок.
У цієї сімейної 
пари все благо-
получно – і в осо-
бистих стосун-
ках, і на роботі. 
Однак за щастям 
Кирилова пильно 
спостерігає 
Мар’яна, прия-
телька Тіни ще зі 
студентських ро-
ків. Вона теж бу-
ла закохана у 
Стаса, але він ви-
брав подругу, а 
не її.

19.30 ТСН. Тиждень
20.15 Голос країни-2
22.25 Т/с «Iнтерни»
22.50 Свiтське життя

05.50 Квартирне питання
06.40 Утриматись у крiслi
07.25 Анекдоти 

по-українськи
07.50 ЄвроФуд-2012
08.35 Т/с «Далекобiй–

ники-3»
11.30 Козирне життя
11.55 Iнший футбол
12.20 Спорт
12.25 Х/ф «Внутрiшнiй 

космос»
15.00 Х/ф «Антикiлер»
17.35 Наша Russia
18.45 Факти тижня
19.40 Спорт
19.45 Х/ф «Володар 

перснів. Повернення 
короля»

23.55 Х/ф «Вiдступники»
Поліція Бостона 
засилає свого 
агента до най-
більшого ір-
ландського мафі-
озного угрупо-
вання, а ірландці 
тим часом заси-
лають свого бій-
ця у ряди поліції. 
Завдання обох – 
бути очима та ву-
хами своїх босів. 
Але обидві сто-
рони розуміють, 
що серед них – 
зрадник.

02.45 Iнтерактив. Тижневик
03.00 Х/ф «Зупинка»
04.20 ПроЦiкаве

05.35 Нашi улюбленi 
мультфiльми

06.45 Х/ф «Здрастуй i 
прощавай» �

08.40 Снiданок з Юлiєю 
Висоцькою

08.50 Їмо вдома
Ситуації, в які по-
трапляє Юлія Ви-
соцька, відбува-
ються з кожним. 
Як і всі, вона ку-
пує продукти в 
сусідньому мага-
зині. У неї немає 
часу на те, щоб 
годинами стояти 
біля плити, тому 
вона готує най-
простіші страви.

10.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання

11.40 Караоке на Майданi
12.40 Х/ф «Алiса 

назавжди» �
14.50 Х/ф «Пригоди 

Шерлока Холмса 
доктора Ватсона. 
ХХ столiття 
починається» �

18.00 Паралельний свiт
19.00 Битва екстрасенсiв
21.10 Х/ф «Небесний 

суд» �
01.25 Неймовiрнi iсторiї 

кохання
02.20 Х/ф «Запасний 

гравець» �
03.35 Нiчний ефiр

05.05 Т/с «Ранетки»
05.50 Клiпси
06.10 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 Даєш молодь!
09.00 М/ф «Скубi-Ду i 

Король Гоблiнов»
10.40 Свiтлi голови
11.50 Парад порад
12.50 Шоуманiя
13.25 Файна 

Юкрайна
14.05 Х/ф «Мiстер 

Няня» 
15.50 Х/ф «Кохання на 

островi» �
17.30 Х/ф «День святого 

Валентина» �
19.50 Х/ф «Весiлля 

кращого друга» �
22.00 Х/ф «Недитяче 

кiно» �
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Крутний 

момент» �
01.40 Неймовiрнi iсторiї 

Рiплi
02.25 Зона Ночi
02.30 Богдан Ступка. Жива 

легенда
03.15 Зона ночi
03.20 Подорож у втрачене 

минуле
03.50 Зона ночi. Культура
03.55 Тася
04.05 Зона ночi. Культура

08.00 Лєнтяєво
08.30 Телепузики
09.30 Х/ф «Випадковий 

чоловiк» �
11.05 «Єралаш»
11.40 Одна за всiх
12.10 Т/с «Хто в домi 

хазяїн?»
13.05 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.05, 19.40 Даєш молодь!
14.35, 21.05 Т/с «Унiвер»
16.25 М/ф «Iлля Муромець 

та Соловей– 
Розбiйник»

17.50 Х/ф «Мимра» �
19.15 Валера TV
20.10 Т/с «Унiвер. Нова 

общага»
22.00 Х/ф «Ясновидиця» �
23.40 Х/ф «Мимра»
01.05 Дурнєв + 1

08.10 «Челсi» – «Бiрмiнгем»
10.00, 12.40, 15.40, 18.00, 

21.15 Футбол News
10.20 Futbol Mundial
10.45 «Мiддлсбро/Сандер–

ленд» – «Арсенал»
12.55 «Гранада» – 

«Сосьєдад»
14.55, 04.50 Футбольний 

вiкенд. Найкраще
15.10 Чемпiонат Iталiї. 

Передмова до туру
15.55 «Чезена» – «Мiлан»
18.25 «Лiверпуль» – 

«Брайтон»
20.25 Чемпiонат Iспанiї. 

«Мальорка» – 
«Вiльяреал»

22.25 «Барселона» – 
«Валенсiя»

00.45 Чемпiонат Iталiї. 
«Чезена» – «Мiлан»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 19 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

СКАНВОРД

19:45 «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ...»

ICTV
До стін королівського міста 
сходяться незліченні війська 
повелителя темряви. Король-
привид веде жахливу армію – 
тролі та орки, гобліни і назгули 
йдуть штурмувати місто.

19:50 «ВЕСІЛЛЯ КРАЩОГО ДРУГА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Ще в університеті Джуліанна і 
Майкл домовилися побратися, 
якщо не знайдуть собі партнерів 
до 28-ми років. Через 9 років 
Майкл одружується з іншою, а 
подружкою нареченої стає Джу-
ліанна...

21:00 «ПОМСТИТИСЯ ЗА АНДЖЕЛО» 

НТН
Глава мафіозного клану убитий. 
Відданий охоронець має под-
бати про безпеку та особисте 
життя його дочки, спадкоємиці
величезних статків, зовсім не 
підозрюючої про своє кримі-
нальне походження.

21:10 «НЕБЕСНИЙ СУД» 

СТБ
Адвокати Андрій та Веніамін –   
друзі, яких багато що об'єднує, 
але робота ставить їх по різні 
боки барикад. Цікавим є те, що 
судові процеси, в яких вони бе-
руть участь, відбуваються у за-
гробному житті.
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Величко Андрій
Луганська область.
Розшукується: мешканець 
м. Луганськ Величко 
Андрій, 09.10.1994 р. н.,  
який 28.01.2012 р. о 02.00-

4.00 пішов з нічного клубу додому, але  до 
цього часу його місце знаходження невідомо.
Прикмети хлопця: на вигляд 18 років, 175-180 
см на зріст, міцної статури, овальне обличчя, 
коротке волосся, прямий ніс, тонкі губи.
Особливі прикмети: пірсинг язика, шрам від 
порізів на зап`ясті лівої руки.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Онуки лікаря вже тиждень не 
можуть прочитати що написано в 
заповіті!

* * *
Сімейні сварки нагадують пе-

редачу “Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте”.

*  *  *
На передачі «Найрозумніший» 

на запитання «морквина, цибуля, 
картопля, лексус, що зайве?» Семи-
класник відповів «морквина, цибу-
ля, картопля».

*  *  *
Мама зустрічає дочку з дискотеки: 
– Прийшла? 
– Прийшла! 
– А чому так пізно? 

– А ти, мабуть, вже у всі лікарні 
телефонувала? 

– Телефонувала! 
– У морги телефонувала? 
– Телефонувала! 
– А мені чого не зателефонувала?

МИТЬ РОЗРЯДКИ

Відповіді на сканворд, опублікований 
у попередньому номері:

ЦІКАВО ЗНАТИ

Кожна друга калорія – мозку
Як повідомляє cikave.org.ua, вчені приблизно 

вирахували й оприлюднили деякі факти про 
людину та її тіло, що, напевно, вас здивують.

Колектив відділу прикордонної служби «Нижанковичі»  
щиро та сердечно вітає з Днем народження заступника 
начальника Мостиського прикордонного загону по роботі з 
особовим складом підполковника НЕЧЕПОРЕНКА Валентина 
Віталійовича!
Бажаємо Вам 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!

Колектив відділу з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації 
Державної прикордонної служби України та Інформаційного 
агентства щиро вітає з Днем народження прес-секретарів – 
начальників Харківського та Донецького  прикордонних загонів 
майора ІВАНЕЦЬ Оксану Юріївну та підполковника НІКІТЕНКА 
Едуарда Миколайовича!    
Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого натхнення, любові та 
благополуччя, нехай кожен день приносить радість і усмішку! 

Персонал Чернівецького прикордонного загону тепло і сердечно 
вітає  з Днем народження старшого офіцера-психолога відділу 
виховної роботи майора ВОЛЬСЬКОГО Сергія Миколайовича.
Нехай Ваш професійний досвід, компетентність і постійне 
відчуття особистої відповідальності за доручену справу і в 
подальшому будуть надійними порадниками у всіх добрих 
починаннях!
Бажаємо Вам козацького здоров’я, гарного настрою та сімейного 
благополуччя!

Колектив квартирно-експлуатаційного відділу управління 
тилового забезпечення Департаменту забезпечення вітає з Днем 
народження старшого прапорщика ГЕРБ’ЯК Мар’яну Антонівну!
Бажаємо щастя, здоров’я, радості та успіхів у професійній діяльності! 

Колектив відділу прикордонної служби «Нижанковичі» щиро та 
сердечно вітає з Днем народження інспектора ПС – чергового 
старшину ПАВЛОВСЬКУ Оксану Ігорівну та молодшого 
інспектора ПС – водія ТУРА Василя Михайловича!
Від усієї душі бажаємо Вам доброго здоров’я, великого людського 
щастя, сімейного добробуту та злагоди, щирих і добрих друзів, 
надійних помічників. Хай збуваються всі Ваші мрії та сподівання, 
береже доля, кожен день приносить тільки радість!

Батьки, друзі та рідні  щиро вітають з Днем народження 
інспектора прикордонної служби 3-ої категорії групи огляду 
транспортних засобів та вантажів «Бориспіль-1» молодшого 
сержанта КОБЗАРЕНКА Руслана Ігоревича!

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах — вічного горіння!
Від душі любові тобі бажаєм,
І хай тобі Господь Бог допомагає.

Керівництво ВОХОР та профспілка Мукачівського ПЗ вітають з 
Днем народження  ювіляра, заступника начальника воєнізованої 
охорони МОРЩАВКУ Олександра Миколайовича!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя, 
успіхів і наснаги у Вашій відповідальній справі!

Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято 
І дарує Вам багато літ!

Паспортний контроль – 
не лише на кордоні

НУ Й НУ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Щоб не замерзнути, 
їжте сало!

Намагаючись побороти морози, 
українці все більше звертаються до 
народних методів. Зокрема, їдять сало. 

Олена ТАЩИЛІНА

Копчене чи зі спеціями – воно поповнює 
жирові запаси організму. Невеличкий шма-
точок сала, канапка з салом – те що треба. Це 
енергетична їжа. Лікарі наполягають, що в мо-
розну погоду кави на сніданок недостатньо. Не-
обхідно з’їсти яєшню чи кашу і запити великою 
кількістю гарячих напоїв.

«Зараз не найкращий час для того, щоб сиді-
ти на дієті. Людям, які обмежують себе у їжі, на 
даний період варто забути про це. Вони не набе-
руть зайвих кілограмів, але в іншому випадку — 
ризикують захворіти. Їхній імунітет може погір-
шитися, і наслідком цього може стати хвороба», 
– зазначають дієтологи.

У 20-градусні морози усім охочим зігрітися 
також пропонують відвідувати спеціалізовані 
пункти. Їх по країні встановлено понад 1700, а 
на сайті МНС можна знайти адреси в кожній 
області. Пункти працюють цілодобово.             n

Ось деякі з них:
l відразу після народження 

тіло немовляти на 75% склада-
ється із води;

l за перші два роки свого 
життя дитина проповзає при-
близно 150 км, а швидкість до-
сягає 2 км/год;

l протягом 10-ти років лю-
дина пізнає нове слово кожні 
дві години;

l наш мозок здійснює міль-
йони операцій, навіть коли ми 
відпочиваємо;

l до 10-ти років серце здій-
снює 368 млн. ударів;

l понад половина спожи-
тих калорій йдуть на живлення 
мозку;

l нігті на пальцях рук ви-
ростають у 4 рази швидше, ніж 
на пальцях ніг;

l протягом життя людині 
стає відомо близько 2000 лю-
дей, 150 з них вона може на-
звати добрими знайомими;

l за життя людина втрачає 
19 кг відмерлої шкіри    n

Як повідомляє ladynews.com.ua, в 
італійському містечку Віллорба відвідувачі 
можуть потрапити в один із місцевих 
ресторанів Galloway лише з паспортом. 

Справа в тім, що охочих поласувати у цьому ресторані 
так багато, що офіціанти не здатні запам’ятати всіх клієн-
тів, тому таким чином керівництво вирішило контролюва-
ти оплату рахунків.

Всім клієнтам ввічливо пояснюють, що це всього 
лише міра безпеки. Більшість відвідувачів з порозумін-
ням ставляться до цього нововведення і віддають свій 
паспорт.          n


