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Державний кордон України перетнуло

340 тис. 
осіб

 108 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

17 
осіб

з них 3 
незаконні мігранти>

Вилучено

3 од.
зброї

Затримано

на 51 тис. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 65 од.
боєприпасів
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Новорічні та Різдвяні дні попри морозну пору – 
доволі спекотний час для персоналу прикордонного 
контролю. Адже фактично в цей період на окремих 
напрямках відбувається зимовий туристичний сезон і 
навантаження на деякі пункти пропуску не поступається 
напруженню під час минулорічного ЄВРО.

Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ,
фото Василя КНЯØКА та Віталія ГРАБАРА

Причин для цього достатньо. Адже у зв’язку із святкуван-
ням 25 грудня католицького Різдва у Європі тамтешній біз-
нес напередодні традиційних канікул підсумовує усі справи, 
зокрема й ті, що пов’язані з міжнародними перевезеннями. 
Отже вітчизняні перевізники, які працюють на європейських 
партнерів, після завершення контрактів масово їдуть додому.

Наступна хвиля, вже на виїзд, починається із 27 грудня 
– це українці, які бажають зустріти Новий рік за кордоном. 
При цьому «основний удар» приймають на себе західні пунк-
ти пропуску «Краковець» та «Рава-Руська».

І в той же час на сході чимало громадян Росії хочуть від-
чути традиції справжнього українського православного свята 
і їдуть за різдвяними враженнями до України. До цього ще слід 
додати час шкільних канікул і бажаючих відвідати родичів. В 
результаті на кордоні може початися майже колапс, коли че-
рез величезний наплив бажаючих, мандрівникам доведеться 
померзнути у величезній черзі в не дуже зручних умовах.

– Розуміючи все це, ми почали підготовку до свят зазда-
легідь, – розповідає заступник начальника управління при-
кордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держпри-
кордонслужби полковник Олександр ЖДАНЕНКО, – було 
визначено 25 пунктів пропуску, де очікувався найбільший 
наплив, й проведена їх підготовка. До речі, в нагоді стали 
технології, напрацьовані під час підготовки до ЄВРО. Це – 
координація дій із вітчизняними контрольними службами 
та колегами з Польщі, попереднє отримання інформації від 
тур операторів та перевізників, реверсне використання віль-
них смуг руху, виділення коридорів для туристичних автобу-
сів та вантажівок, і, нарешті, облаштування додаткових ро-
бочих місць для паспортного контролю. Також, на випадок 
погіршення погоди, були готові місця для обігріву мандрів-
ників та відпрацьовані варіанти надання необхідної допо-
моги. В результаті – час очікування оформлення на тому ж 
«Краковці», де потік збільшувався втричі від звичайного, не 
перевищував півтори – дві години. А без застосування цих 
заходів становив би годин із п’ять.

На українсько-російському кордоні, зокрема на Сумщи-
ні та Харківщині, розвантаженню «великих» пунктів про-
пуску сприяли місцеві, через які активно перетинали кордон 
мешканці прилеглих областей.

Утім, попереду ще повернення туристів додому. На думку 
фахівців прикордонконтролю, пасажиро-транспортний потік 
повернеться до звичайних обсягів після 14 січня. Втім уже зро-
зуміло, що із новорічно-різдвяним сплеском українські при-
кордонники впоралися. Із дотриманням високих стандартів 
безпеки держави. І максимального комфорту людей.              n
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НА КОРДОНАХ ЗАКОРДОНУ

Кордони на замку – вислів відомий, та 
віднедавна він набуває більш ніж буквального 
значення, коли мова йде про ділянку грецько-
турецького рубежу чи ділянку між Ізраїлем 
і Єгиптом. Ці країни відмежувалися не 
символічними знаками, а величезними фізичними 
перешкодами. І такий підхід до охорони кордону є 
не ексклюзивним. 

ТЕТ-А-ТЕТ

Прикордонна авіація в системі 
Держприкордонслужби посідає своє особливе 
місце. Без неї надійна охорона кордону як на 
суші, так і на воді була б не такою ефективною. 
Саме щоденна оперативно-службова діяльність 
прикордонних авіаторів стала темою розмови «ПУ» з 
командиром Одеської окремої авіаційної ескадрильї 
підполковником Артемом ЗАБРОДОЦЬКИМ.

«Дилетантство в нашій 
справі неприпустиме»

6
стор.

Муровані кордони, 
або Між нами виросла стіна

4
стор.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ІННОВАЦІЇ

n Гаряча лінія 
про права на 
нерухоме майно

З 1 січня нинішнього року в 
Україні створено низку гарячих 
ліній для надання консультацій 
і роз’яснень норм законодавства 
з питань державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно 
усім зацікавленим фізичним та 
юридичним особам. Такі гарячі 
лінії функціонуватимуть у місті 
Києві, а також у кожній області. 
У розрізі регіонів контактні 
дані відповідальних осіб за 
надання у телефонному режимі 
консультацій з питань державної 
реєстрації прав усі громадяни 
можуть знайти за адресою www.
kmu.gov.ua. 

www.kmu.gov.ua

n До 2020 року – 
матимемо власну 
енциклопедію

Президент України Віктор 
ЯНУКОВИЧ підписав указ 
щодо підтримки створення 
Великої української 
енциклопедії. Глава Держави 
запропонував Національній 
академії наук  України 
створити головну редакційну 
колегію Великої української 
енциклопедії для здійснення 
наукового і методичного 
керівництва процесом. У 
свою чергу Кабмін протягом 
2 місяців має розробити і 
затвердити з участю НАНУ 
план заходів із підготовки та 
видання протягом 2013 – 2020 
років Великої української 
енциклопедії. Уряд також 
має вирішити питання 
фінансового і матеріально-
технічного забезпечення 
заходів із підготовки та 
видання протягом 2013 – 2020 
років Великої української 
енциклопедії. До того ж органи 
виконавчої влади мають 
сприяти створенню Великої 
української енциклопедії. Крім 
того, Президент запропонував 
органам місцевого 
самоврядування, національним 
галузевим академіям наук, 
вищим навчальним закладам 
сприяти створенню Великої 
української енциклопедії.

Валентина ЛАЗАРЧУК

n Крим став ще 
туристичнішим

Як повідомив перший 
заступник міністра курортів 
і туризму Криму Микола 
МАРИНОВ 2012 року в Криму 
збільшився туристичний 
потік у період міжсезоння. 
Навесні минулого року, для 
прикладу, Крим відвідали на 
17,2% туристів більше, аніж за 
аналогічний період 2011 року. 
Приріст туристичного потоку 
восени минулого року склав 
18,4%. У цілому протягом 
2012 року Крим відвідали 6 
млн. 134 тис. туристів, що на 
8,1% більше, ніж 2011 року. А 
ось у період новорічних свят 
наповнюваність кримських 
здравниць у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого 
року збільшилася на 6%.

Рада Міністрів АР Крим

Адмінпослуги 
по Інтернету 

Уряд затвердив Порядок ведення 
Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг.  Відповідну 
постанову Кабінет Міністрів прийняв 3 січня 
2013 року.

Прес-слуæáа Дерæагентства з ïитань
науки, інноваöій та інформаöі¿ 

Портал стане офіційним джерелом інформації 
про надання адміністративних послуг та дозволить 
його користувачам завантажувати і заповнювати в 
електронній формі заяви та інші документи, необ-
хідні для отримання адміністративних послуг. Зая-
ви можна буде подавати за допомогою сучасних 
засобів телекомунікаційного зв’язку. 

Портал міститиме інформацію про центри 
надання адміністративних послуг та адреси для 
електронної пошти суб’єктів надання цих по-
слуг, реєстр адміністративних послуг, реквізити 
нормативно-правових актів з питань надання ад-
міністративних послуг, електронні форми заяв та 
інших документів.

Слід зазначити, що впродовж останніх років у 
Києві, Дніпропетровську, а також Одеській та Він-
ницькій областях активно впроваджувалися цен-
три надання адміністративних послуг, де громадя-
нам доступні декілька десятків сервісів. Зокрема, у 
столиці центри надання адміністративних послуг 
вже відкриті у всіх районах. Ними, як повідомляє 
Головне управління КМДА з питань регуляторної 
політики та підприємництва, вже прийнято більше 
12 тис. заявок від населення.                                      n

www.mil.gov.ua 

Планується, що 2013-
го року до його складу 
введуть перші два бро-
ньовані артилерійські ка-
тери проекту “Гюрза-М”, 
що були закладені у жовт-
ні минулого року на пуб-
лічному акціонерному 
товаристві “Завод “Ле-
нінська кузня ” у Києві.  
Тоді ж розпочнеться під-
готовка екіпажів. А 2014-
го року буде повністю 
завершено формування 
дивізіону, укомплекто-
ваного новими катерами 
даного  типу.

В українських Війсь-
ково-Морських Силах 
дивізіон стане унікаль-
ною частиною, адже рані-
ше річкових сил у складі 
Українського війська не 
було. Той спадок, який 
наша держава отримала 
від Радянського Союзу, 
здебільшого був переда-
ний у Прикордонні вій-
ська.

Сьогодні  триває злаго-
дження особового скла-
ду управління дивізіону, 
вивчається тактика дій 
річкових катерів, осо-
бливості взаємодії з ін-
шими з’єднаннями та 
частинами Збройних Сил 
України.

Командиром час-
тини призначено капі-
тана 3-го рангу Романа 
КОДИМСЬКОГО, який 
має досвід успішного 
командування дивізіо-
ном кораблів охорони та 
забезпечення Західної 
військово-морської бази.

Відбір військово-
службовців для служби 
у новому дивізіоні від-
бувається на конкурсній 
основі. Кандидати повин-
ні мати відмінні знання та 
навички, необхідні для 
виконання посадових 
обов’язків, з тактичної, 
тактико-спеціальної , 
технічної і фізичної під-
готовки, іноземної мови, 
навігації тощо.

Водночас у Західній 
військово-морській базі 
проводиться комплекс 
заходів щодо повного 
забезпечення дивізіону 
річкових кораблів усім 
необхідним – обмунди-
руванням, харчуванням, 
грошовим утриманням, 
готуються місця для про-
живання та відпочинку 
особового складу.

– Ще до Нового року 
ми тимчасово передали 
до складу дивізіону три 
однотипних артилерій-
ських катери з екіпажами 
дивізіону кораблів охо-
рони та забезпечення, – 
зазначив Ігор ЗАЙЦЕВ. 
– Вони залучатимуться 
до виконання різних за-
вдань, зокрема, з удоско-
налення тактики дій диві-
зіону.                                   n

За матеріалами сайта www.kmu.gov.ua 

Відповідно до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2013 рік» міні-
мальна заробітна плата з 1 січня становить 
1147 гривень. Також у зв’язку зі зміною про-
житкового мінімуму органами Пенсійного 
фонду проведено перерахунки складових 
пенсійних виплат: мінімального розміру 
пенсії, доплати за понаднормовий стаж, мі-
німальної пенсійної виплати, підвищення 
ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги 
перед Україною та інші доплати і надбавки.

Як повідомили в Пенсійному фонді 
України, з 1 січня підвищуються:

– пенсії непрацюючим пенсіонерам (до-
плата до мінімального розміру пенсії за ві-
ком, надбавки до пенсій за понаднормовий 
стаж, які обчислені виходячи із розміру про-
житкового мінімуму);

– надбавки, підвищення, додаткові пен-
сії та інші виплати, розмір яких обчислю-
ється виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму (підвищення до пенсії ветеранам 
війни, дітям війни, жертвам нацистських 
переслідувань, додаткова пенсія особам, по-
страждалим внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, державна соціальна допомога на до-
гляд, розміри надбавок до пенсій донорам, 
надбавки до пенсії донорам);

– розміри пенсій, обчислених відповідно 
до Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб» (мінімальний розмір 
пенсії,  що призначається відповідно до цьо-
го Закону, встановлюється, в залежності від 
категорії осіб, у  розмірі  від  100%  до  130%  
прожиткового  мінімуму  для  осіб, які  втра-
тили  працездатність і складає з 1 січня 2013 
року 894 – 1162,20 гривень); 

– розміри пенсій за особливі заслуги 
(відповідно до Закону України «Про пенсії 
за особливі заслуги перед Україною» пенсії 
за особливі заслуги встановлюються у роз-
мірі від 20% до 40% прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність, тобто, 
з 1 січня розмір цих пенсій складає 178,80 – 
357,60 гривень);

– мінімальний розмір пенсії за віком, по 
інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника: 
не менше прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили  працездатність для пенсій за віком, 
по інвалідності та у зв’язку з втратою годуваль-
ника на одного утриманця, з 1 січня 2013 року 
це 894 грн.; мінімальна пенсія у зв’язку з втра-
тою годувальника на двох утриманців  120% 
зазначеного прожиткового мінімуму –  1072,80 
грн., на трьох і більше 150% – 1341  гривня; 

Якщо щомісячний розмір пенсійних ви-
плат чи державної соціальної допомоги не 
досягає прожиткового мінімуму, встановле-
ного законом для осіб, які втратили працез-
датність, таким особам надається щомісячна 
державна адресна допомога у сумі, якої не 
вистачає до зазначеного прожиткового мі-
німуму незалежно від факту роботи. Тому і 
працюючі, і непрацюючі пенсіонери  будуть 
отримувати пенсію у розмірі не менше про-
житкового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  
працездатність, – 894 гривні.                          n

Зростають зарплати і пенсії
З 1 січня нинішнього року українським громадянам підвищено розмір 

мінімальної заробітної плати, а також  збільшено пенсійні виплати. 

Броньована «Гюрза»
йде у прикордонні ріки 

В українських Військово-Морських Силах 
створено унікальний підрозділ – дивізіон річкових 
кораблів ВМС, місцем дислокації якого стане 
Практична гавань Західної військово-морської 
бази Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України, що в Одесі. Новий дивізіон призначений 
для несення служби на прикордонних ріках, 
озерах, лиманах, а також зовнішніх рейдах і 
прибережних акваторіях.
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ГАРЯЧІ БУДНІКРУГЛИЙ СТІЛ

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИШКІЛ

n Відморожені 
ідуть і пливуть

У перші дні нового року наряд 
відділу «Фараонівка» Білгород-
Дністровського загону затримав 
поблизу кордону молдованина, 
який пробирався крізь кучугури 
«взутий»… лише в шкарпетки. 
Порушника з закривавленими 
обмороженими ногами одразу 
ж доставили до лікарні. А у ніч 
перед католицьким Різдвом 
наряд відділу «Ягодин» врятував 
чоловіка, який у 15-градусний 
мороз вийшов з води ще не 
повністю заледенілого Західного 
Бугу. Після «купання» він не міг 
говорити та ледь пересувався. 
Обмороженого порушника 
доставили в районну лікарню. 
Він виявився латишем, 
який прямував до родичів у 
Кіровоград, та через відсутність 
документів наважився порушити 
українсько-польський кордон 
через річку.

Юрій ЗАНОЗ

n Дві торби 
«зелені»

По торбині з валютою везли 
через кордон двоє українців. 
Чоловіки автомобілем «Шевроле» 
поверталися з Росії через пункт 
пропуску «Бачівськ», що на 
Сумщині.  Машина рухалася 
«зеленим коридором», та нервова 
поведінка водія і пасажира 
демонструвала – вони щось 
приховують. Автомобіль вивели 
на поглиблений контроль, під час 
якого в торбинах мандрівників 
виявили 178 тисяч доларів США. 
Валюту, еквівалент якої становить 
близько 1,4 мільйона гривень, 
вилучили.

Роман ТКАЧ 

n Дебош 
з вихлопом

Ігноруючи усі вимоги 
дорожніх знаків і розмітки у 
пункті пропуску «Гребеники», 
що на Одещині, 32-річний 
українець пошкодив обмежувач 
висоти та свій мікроавтобус 
«Мерседес». Після цього 
водій вискочив сваритися з 
прикордонниками… мовляв,  
понаставили тут, хто відповість. 
Його поведінку пояснив щедрий 
вихлоп спиртного від недавнього 
святкування. З приїздом 
інспекторів ДАІ чоловік кинувся 
й на них з лайкою, та відмовився 
пройти алкотест. Відтак бус 
відправили на штрафмайданчик, 
а дебошир попрямував додому.

 Олександр ЯКОВЕНКО

n Загубилися 
«генацвале»

Чотирьох нелегалів-грузинів, 
які намагалися незаконно 
перетнути кордон з України, 
затримали прикордонники 
Чопського загону. Двох 
порушників затримали після 
спрацювання сигналізаційного 
пристрою, решту знайшли за 
допомогою службового собаки. 
Грузини розповіли, що хотіли 
працевлаштуватися в Австрії. 
Наближаючись до українського 
кордону, вони розділилися, потім 
втратили орієнтири і заблукали. 

Людмила ТКАЧЕНКО

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛЙНИКА 

Після того як Голова Дер-
жавної прикордонної служби 
України генерал армії України  
Микола ЛИТВИН доповів про 
стан виконання завдань, покла-
дених державою на відомство, 
соціальний захист, реформу-
вання, Концепцію розвитку 
служби, доповідачі довели до 
присутніх на засіданні основні 
завдання на 2013 рік.

Наступними зі своїми до-
повідями виступили голова 
Об’єднаної профспілкової орга-
нізації Держприкордонслужби 
Антоніна ПТИЦЯ та голова Гро-
мадської  ради і ветеранських ор-
ганізацій Анатолій МАКАРОВ.

У виступах керівники гро-
мадських організацій не оми-
нули увагою успіхи, яких спіль-
ними зусиллями було досягнуто 
торік. Відкритість, прозорість, 

громадський контроль – голов-
ні постулати для Державної 
прикордонної служби України. 
Можна цілком впевнено гово-
рити, що на сучасному етапі роз-
витку відомства громадські ор-
ганізації активно беруть участь 
у всіх визначних подіях, що від-
буваються в службі. Як результат 
– соціальний захист державного 
службовця перебуває на одному 
з чільних місць серед завдань, 
поставлених перед прикордон-
ним відомством.

Підбиваючи підсумки нала-
годження співпраці між проф-
спілковими організаціями та 
керівництвом ДПСУ протягом 
минулого року, відзначено і 
названо кращих керівників-
партнерів. Серед них безперечні 
лідери в соціальному партнерстві 
– Голова Державної прикордон-
ної служби України генерал ар-
мії України Микола ЛИТВИН, 
його перший заступник генерал-
полковник Павло ШИШОЛІН, 
директор Департаменту персо-

налу Адміністрації Держпри-
кордонслужби  України генерал-
полковник Михайло КОВАЛЬ 
та начальник Західного регіо-
нального управління генерал-
лейтенант Артур ГОРБЕНКО.

Проте якісна та ефективна 
робота в даному напрямку бага-
то в чому залежить від правиль-
ного підходу та взаєморозуміння 
керівників і їхніх заступників по 
роботі з персоналом. Отож кра-
щими соціальними партнерами 
визнано низку інших посадових 
осіб. Серед них, зокрема, дирек-
тор Фінансово-економічного 

департаменту АДПСУ генерал-
лейтенант Ярослав РУДИК, 
заступник директора Депар-
таменту персоналу – началь-
ник управління по роботі з 
персоналом полковник Сергій  
ДЕМКІВ, начальник управ-
ління  кадрів генерал-майор 
Дмитро ІЩЕНКО, начальник 
Східного регіонального управ-
ління генерал-лейтенант Ан-
дрій КУЧЕРЕНКО, заступник 
ректора Національної академії   
ім. Б. Хмельницького Держпри-
кордонслужби генерал-майор 
Валерій КАЛЮЖНИЙ.                   n

Соціальне партнерство –  
основа роботи кожного керівника

В Адміністрації Державної прикордонної служби 
України відбулося засідання круглого столу за участю 
керівництва прикордонного відомства, громадської ради, 
ветеранської та профспілкової організацій.

Ярослава МЕЛЬНИК 

Так, у Львівському прикордонному за-
гоні в перші дні січня пройшли заняття з до-
тримання заходів безпеки під час виконання 
персоналом підрозділів кордону завдань з 
охорони кордону при несенні служби прикор-
донними нарядами на небезпечних ділянках 
при користуванні зброєю, сигнальними піс-
толетами й пристроями для стрільби гумови-
ми кулями. На заняттях розглядалися і питан-
ня, спрямовані на вдосконалення безпечного 
використання інженерно-технічних засобів 
охорони кордону та засобів зв’язку і автома-
тизації.  Особливу увагу було зосереджено на 
заходи безпеки під час експлуатації автомо-
більної й спеціальної техніки і при виконанні 
розвантажувально-навантажувальних робіт 
та іншої господарської діяльності. Поза ува-
гою учасників занять не залишилися і вимоги 
пожежної безпеки в підрозділах кордону та дії 
військовослужбовців з надання першої не-
відкладної допомоги при отриманні різного 
роду травм і ушкоджень. 

А ось на тактико-стройових заняттях роз-
глядалися  наступні питання: дії оперативно-
чергової служби після отримання сигналів 
на приведення у бойову готовність; порядок 
оповіщення персоналу; збір та його екіпіру-
вання за сигналами оповіщення. 

Проходили вони під керівництвом за-
ступника начальника Львівського прикор-
донного загону – начальника відділу персо-
налу підполковника Віктора КЛИМЕНКА, 
заступника начальника штабу – начальника 
центру управління службою підполковника 
Олега ПШОНЬКИ та начальника відділу 
оборонної, мобілізаційної роботи та органі-
зації антитерористичних заходів підполков-
ника Дмитра АНТОНЦЯ.

Кращий вишкіл продемонстрували началь-
ник відділення рухомих засобів інформаційно-
комунікаційних систем відділу зв’язку, авто-
матизації та захисту інформації капітан Сергій 
ЗАХАРЧУК, перший заступник начальника 
ВПС «Львів-аеропорт» капітан Сергій ПАВ-
ЛЮК, перший заступник начальника ВПС 
«Коритниця» капітан Андрій ПЕТРОНЮК 
і начальник мобільної прикордонної застави 
«Львів» майор Володимир ПОВОРОЗНЮК. n

Заходам безпеки – належну увагу
Не встигли ще завершитися 

новорічні та різдвяні свята, 
а у прикордонників вже на  
повну киплять бойові будні. 
Причиною тому – початок нового 
навчального року.

Влас. інф.

Форма навчання на курсах – дис-
танційна. Навчатися на них можуть усі 
бажаючі особи молодшого персоналу 
підрозділів органів охорони державного 
кордону, які проходять службу на посадах  
молодших інспекторів, інспекторів при-
кордонної служби. А кандидатури най-
кращих випускників будуть розглянуті 

на предмет їх подальшого кар’єрного 
зростання.

Навчання на курсах буде організовано в 
два етапи:

1-й етап – безпосереднє вивчен-
ня  навчального матеріалу без відриву від  
виконання службових обов’язків (на сво-
їх робочих місцях у вільний від виконання 
службових обов’язків час) у формі самостій-
ної підготовки.

2-й етап проводиться на базі Навчально-
го центру Державної прикордонної служби 

України та передбачає проведення практич-
них занять і підсумкового контролю знань. 
До цього етапу допускаються слухачі, які  
виконали всі вимоги Плану-графіку на-
вчального процесу.

Реєстрація учасників курсів буде про-
водитися 4-6 лютого 2013 року на Інтранет 
ресурсі Головного центру дистанційного на-
вчання за адресою «GCDN.DPSU».             n

СЕРЖАНТУ НА ЗАМІТКУ

Навчайтеся дистанційно!
У лютому – квітні 2013 року проводитиметься пілотний проект курсів 

підвищення кваліфікації молодшого персоналу Держприкордонслужби 
України «Сучасне забезпечення паспортних документів та можливі 
способи їх фальсифікації». 
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ТЕТ-А-ТЕТ

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Артеме Олександровичу, ві
домо, що в українському прикор
донному відомстві несуть службу 
дві авіаційні ескадрильї, одна з них 
базується в Одесі. Чим викликана 
необхідність такого її розташу
вання?

– Таке місце дислокації є най-
більш логічним для виконання 
завдань, покладених на нас. Адже 
наша ділянка відповідальності 
простягається на Західне, Пів-
денне та Азово-Чорноморське 
регіональні управління. А це 4500 
кілометрів, на яких ми здійснює-
мо моніторинг державного кор-
дону, підтримку дій прикордон-
них підрозділів, беремо участь у 
пошуково-рятувальних операціях 
тощо. Ми також висвітлюємо над-
водну обстановку й забезпечуємо 
підтримку дій екіпажів кораблів 
та катерів Морської охорони у 
територіаль ному морі та виключ-
ній (морській) економічній зоні 
загальною площею близько 82500 
квадратних кілометрів. Отож аби 
оптимізувати діяльність нашої 
ескадрильї у повній мірі в Сімфе-
рополі знаходиться авіаційний за-
гін у складі вертольота та літака, в 
Ужгороді – вертолітна ланка.

– Така величезна ділянка від
повідальності… Невже вистачає 
техніки та персоналу, аби її пов
ністю охопити?

– Слід розуміти, що наразі 
немає необхідності нашим літа-
кам і вертольотам безперервно 
знаходитися у повітрі. Це не ра-
ціонально, тому використовуємо 
«борти» лише за необхідності. 
Водночас з початком оновлення 
парку авіаційної техніки значно 

підвищилася присутність авіації 
на кордоні та у В(М)ЕЗ у порів-
нянні з минулими роками. 

Сьогодні на озброєнні еска-
дрильї знаходиться авіаційна тех-
ніка як радянського виробництва 
(літаки типу Ан-26 та вертольоти 
Мі-8), так і новітні спеціалізовані 
зразки – літак типу DA 42M-NG  
(далі – «Даймонд»). Три такі літа-
ки відомство закупило ще у грудні 
2010 року згідно з цільовою Дер-
жавною програмою та концепцією 
розвитку авіації ДПСУ на період 
до 2020 року. До речі, слід віддати 
їм належне – «Даймонди» значно 
посилили наші можливості.

– Якщо говорити мовою цифр, 
як можна охарактеризувати 
оперативнослужбову діяльність 
вашої ескадрильї?

– Минулого року ми здійсни-
ли 452 польоти, наліт склав 270 
годин, виконали 18 завдань з охо-
рони державного кордону, огля-
нули 4040 кілометрів кордону. 
Також ми реалізували 18 завдань 
з охорони В(М)ЕЗ та виявили 13 
порушників режиму плавання, 
що в 13 разів більше в порівнян-
ні з аналогічним періодом 2011 
року. Це стало можливим завдя-
ки інтенсивному використанню 
нових патрульних літаків.

– Можна зробити висновок, 
що ці патрульні літаки найбільш 
затребувана частина авіаційно
го парку… В чому ж, на Ваш по
гляд, полягає їх ефективність і 
дієвість?

– Передусім слід його корот-
ко охарактеризувати. Diamond 
DA42 M-NG – австрійський 
легкий чотиримісний багатоці-
льовий літак з двома двигунами 
Austro Engine AE300. Максималь-
на дальність польоту – до 1500 кі-
лометрів. Крейсерська швидкість 
– 200 км/годину. Максимальна 

тривалість польоту – не менше 6 
годин. Слід врахувати й високо-
класне моніторингове обладнан-
ня на його борту, що за своїми 
тактико-технічними показника-
ми у поєднанні з характеристи-
ками даного літака (можливість 
стійкого польоту на невеликих 
висотах та малих швидкостях) 
дозволяють з високою ефектив-
ністю здійснювати моніторинг 
ділянок державного кордону, по-
шук та супроводження поруш-
ників і документування фактів 
протизаконних дій. Для прикла-
ду: патрулюючи ділянку, за умови 
ясної погоди, ми можемо зафік-
сувати навіть автомобільні номе-
ри порушника прикордонного 
законодавства.

При цьому середня витрата 
палива – близько 40 л/годину. 
Це дуже мало. Особливо якщо 
порівнювати з нашою технікою 
радянського виробництва – різ-
ниця сягає десятків разів. 

– Однак високі тактико
технічні характеристики не зава
дили минулорічній катастрофі од
ного з «Даймондів», в якій загинули 
троє прикордонників. Впевнений, 
що ця непоправна втрата шокува
ла не лише близьких і колег, а й усіх 
«зелених кашкетів». Артеме Олек
сандровичу, хотілося б дізнатися, 
чому цей трагічний інцидент мав 
місце?

– Загиблий екіпаж був одним 
з найпідготовленіших в ескадри-
льї. Його льотні здібності були 
добрими, однак є в нашому житті 
такий чинник, як людський фак-
тор, від якого залежить значна 
частина успіху у виконанні по-
ставленого завдання. На жаль, 
вже нічого не виправиш. Ця тра-
гедія багато чого нас навчила, ми 
зробили певні висновки, напра-
цювали додаткові рекомендації 
льотному складу. Але якби там 
не було, Служба не залишила 
наодинці зі своїм горем сім’ї  за-
гиблих – їм було надано житло та 
грошову допомогу.

– Щодо професіоналізму: аби 
його досягнути людям вашої про
фесії необхідно постійно тренува

тися та самовдосконалюватися. 
Прокоментуйте, будьласка, як у 
колективі ескадрильї проводиться 
професійна підготовка?

– Це один з найбільш актуаль-
них нюансів у нашій діяльності. 
Ми працюємо зі складною тех-
нікою, виконуємо небезпечні за-
вдання, отож дилетантство в на-
шій справі неприпустиме. 

Відтак лише минулого року з 
метою підтримання льотних на-
вичок проведено 51 льотну зміну 
(385 польотів, 105 годин нальоту). 
Також ми провели збори з льот-
ним складом і особовим складом 
парашутно-десантної команди 
для виконання польотів на під-
вищення класної кваліфікації 
та стрибків з парашутом. Так,  
виконано 53 стрибки з парашу-
том, 25% льотного складу усуну-
ли перерви у виконанні стрибків 
з парашутом. Водночас проведе-
но перенавчання та льотну під-
готовку 2 військовослужбовців 
у якості бортових операторів, 2 
військовослужбовці ескадрильї 
пройшли теоретичне пренавчан-
ня на льотчиків літака «Даймонд»         
та з початку року приступають до 
практичного їх освоєння.

– Як стосовно комплектуван
ня ескадрильї персоналом та пер
спектив оновлення матеріально
технічної бази підрозділу?

– Якщо раніше посади льот-
ного та інженерно-технічного 
складу комплектувалися лише 
за рахунок випускників вищих 
військових навчальних закладів, 
наразі в Службі підхід до цього 
питання дещо змінено. Сьогодні 
система комплектування більш 
спрямована на цивільних осіб, 
які вже мають відповідний досвід 
роботи за фахом і не потребують 
додаткової підготовки. Мину-
лого року до складу ескадрильї 
прийнято 7 осіб інженерно-
технічного складу та 2 пілоти. 

Щодо матеріально-технічної 
бази та інфраструктури. В пер-
спективі планується розбудова 
території стоянки авіаційної тех-
ніки – реконструкція вже існую-
чих будівель, а також зведення 

нового адміністративного корпу-
су управління ескадрильї.

Варто зазначити, що у від-
повідності до Концепції та про-
грами розвитку авіації ДПСУ на 
період до 2020 року нинішнього 
року планується продовження 
оновлення парку авіаційної тех-
ніки сучасними зразками. Зо-
крема, передбачено придбання 
патрульних вертольотів і літаків 
легкого класу. Вже прийнято на 
озброєння та розпочато експлуа-
тацію гідрокостюма для льотного 
складу МАС-200.

– Цікаво, навіщо пілотам гід
рокостюм? 

– Це новий спецодяг канад-
ського виробництва для екіпа-
жів, які вилітають на охорону 
В(М)ЕЗ.  Цей рятувальний кос-
тюм сумісний з рятувальними 
засобами та іншим обладнанням 
виживання екіпажу літака. За 
характеристиками він забезпе-
чує вогневий, вибуховий захист 
і захист від шарових блискавок. 
МАС-200 дозволяє перебувати 
8 годин у воді, температура якої  
нуль градусів за Цельсієм. До 
речі, показник плавучості майже 
удвічі перевищує мінімальні між-
народні вимоги до рятувальних 
засобів на воді. У носінні МАС-
200  – надійний і універсальний: 
матеріали є стійкими для зношу-
вання та дозволяють шкірі диха-
ти, але пропускають вологу лише 
в одному напрямі – назовні.

– Однак ніяким новим спец
одягом або ж надсучасною тех
нікою не заміниш професіоналізм 
і відданість своїй справі людей, 
які Вам підпорядковуються. Яких 
військовослужбовців ескадрильї Ви 
б хотіли відмітити у кращу сто
рону? 

– Таких людей в ескадрильї 
вистачає. Але найбільшої поваги 
за свої професійні якості заслу-
говують підполковники Володи-
мир СІЛЬКОВСЬКИЙ та Сергій 
НАУМОВ, майор Денис НІКА-
ШИН, капітан Ярослав ЖЕЛЕЗ-
НЯК, а також старший лейтенант 
Олександр СМАЖЕЛЮК.

– Дякую за розмову.                n

Артем ЗАБРОДОЦЬКИЙ:

«Дилетантство в нашій  
справі неприпустиме»

Прикордонна авіація в системі Держприкордонслужби посідає своє особливе, 
виключне місце. Без неї надійна охорона кордону як на суші, так і на воді була б не 
такою ефективною. Але ж ця професія не лише романтична та престижна, а й важка та 
часом дуже небезпечна. Саме щоденна оперативно-службова діяльність прикордонних 
авіаторів стала темою розмови кореспондента «ПУ» з командиром Одеської окремої 
авіаційної ескадрильї підполковником Артемом ЗАБРОДОЦЬКИМ.

ДОВІДКА «ПУ»:
Окрему авіаційну ескадрилью в Одесі сформовано на підставі 

наказу начальника військ Західного Прикордонного округу КДБ 
СРСР від 7.05.1986 року. Організаційно частина увійшла до складу 
Одеського прикордонного загону. З моменту створення основним 
її завданням було забезпечення надійної охорони державного 
кордону при взаємодії з сухопутними та морськими частинами 
Червонопрапорного Західного Прикордонного округу. 

З набуттям Україною незалежності та створенням вітчизняних 
Прикордонних військ відбулася реорганізація штатної структури 
частини. На неї покладалися додаткові завдання з надання допо-
моги в обладнанні нових ділянок кордону. Польоти виконувалися 
на всіх ділянках новостворених загонів на кордонах з Молдовою, 
Білоруссю та Росією. Сьогодні авіаескадрилья здійснює завдання 
за призначенням на ділянках відповідальності Західного, Півден-
ного та Азово-Чорноморського регіональних  управлінь ДПСУ, а 
також бере активну участь у захисті економічних інтересів України 
у В(М)ЕЗ.
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НЕПЕРЕСІЧНА ОСОБИСТІСТЬ

Роман ТКАЧ 

Так, наприкінці минулого 
року, під час прикордонно-
митного контролю в пункті 
пропуску «Велика Писарівка», 
у росіянина, який виїжджав з 
України, було виявлено пред-
мети антикваріату. Серед цін-
них монет, наконечників стріл, 
столітнього тульського само-
вару правоохоронцями вияв-
лено медаль «Золота Зірка», 
яка додавалася до звання Герой 
Радянського Союзу. Всі подіб-
ні медалі – іменні. Номер, 
викарбуваний на вилученій 
нагороді – 858. Як виявило-
ся, вона належала командиру 
ескадрильї 6-го гвардійського 
винищувального авіаційного 
полку Військово-повітряних 
сил Чорноморського флоту 
генерал-майору авіації Михай-
лу Авдєєву.

Льотчик пройшов усю війну, 
до червня 1942 здійснив понад 
300 бойових вильотів, у 63 повіт-
ряних боях збив 9 літаків против-
ника, сміливими штурмовими 
ударами завдав значної шкоди 
його військам. Тоді ж гвардії капі-
тану Михайлу Авдєєву присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу 
з врученням ордена Леніна і меда-
лі «Золота Зірка» (№ 858). Всього 
за роки війни він здійснив понад 
500 бойових вильотів, провів по-
над 90 повітряних боїв, збив осо-
бисто 12 літаків супротивника і 6 
літаків у складі групи. Брав участь 
в обороні Одеси, Севастополя, 
Кавказу, в боях за Новоросійськ 
і при звільненні Таманського пів-
острова, Кримській, Одеській, 
Яссько-Кишинівській наступаль-
них операціях. У червні 1942 року 
в небі над Севастополем гвардії 
капітан Авдєєв здійснив най-
складніший за всю Другу світову 
війну авіаційний маневр. Без бо-
єприпасів, переслідуваний двома 

німецькими винищувачами, він 
повів літак нижче рівня дахів бу-
динків, пролетів таким чином по 
кількох вулицях міста, після чого 
розвернувся над Приморським 
бульваром, обігнув Костянтинів-
ську казематовану батарею і зміг 
вирватися із «кліщів» німецьких 
асів. 

Після війни Михайло Авдєєв 
жив у Москві, там же і помер 22 
червня 1979 року. У його «арсена-
лі», окрім «Золотої Зірки» та ор-
дена Леніна, значилося ще шість 
орденів Червоного Прапора, ор-
ден Суворова 3-го ступеня, орден 
Вітчизняної війни 1-го ступеня, 
два ордени Червоної Зірки, орден 
«Морський хрест» (США). 

Росіянин, який перевозив на-
городу через кордон, сказав, що 
купив її в Україні у невідомої осо-
би, оскільки захоплюється фале-
ристикою. Медаль передано на 
експертизу. Фалеристи – люди, 
які колекціонують нагороди, 
стверджують, що медаль «Золо-

та Зірка», в залежності від особи 
нагородженого, коштує від 2,5 
тисячі доларів, орден Червоної 
Зірки може сьогодні коштувати 
до 2,5 тисяч доларів. Орден Сла-
ви – до 2 тисяч доларів, медаль 
«За бойові заслуги» – 150 дола-
рів. Найдорожчою нагородою 
колишнього СРСР є орден «Пе-
ремога». Згідно з різними джере-
лами, нині він оцінюється в не-
чувані мільйонні доларові суми. 

Всього було 20 нагороджень 
орденом «Перемога». Його кава-

лерами стали 12 радянських воє-
начальників (серед яких Жуков, 
Василевський і Сталін – двічі) та 
5 іноземних громадян. 20 лютого 
1978 року орденом «Перемога» 
нагороджений Генеральний сек-
ретар ЦК КПРС, Маршал Радян-
ського Союзу Брежнєв Л.І. Втім, 
після його смерті нагородження 
було анульовано.

Бойова нагорода – це дер-
жавне визнання людської муж-
ності, вартість якої не виміряти 
ані грішми, ані соціальним ста-
новищем нагородженого, бо є 
ще найвища цінність –  людська 
мораль.                                             n

У думках про зиск мораль забули
Чим далі в історію відходить Велика Вітчизняна війна, тим частіше робиться 

бізнес на долі воїнів-визволителів. Не секрет, що сьогодні процвітає продаж орденів 
і медалей однієї з найкривавіших баталій в історії людства. Хоча апріорі не повинно 
бути ціни нагородам людей, які жертвували своїм життям. Ветерани, які залишилися 
в живих, вважають, що продати орден – все одно, що продати свою душу. І, тим не 
менш, цей бізнес процвітає. Крім того, він не має кордонів.

Герой Радянського Союзу 
Михайло Авдєєв

Мирон СИДОР 

Протягом десяти хвилин 
46-річний Олександр САВЧЕН-
КО підняв 10 тонн і повернувся 
додому з повним комплектом зо-

лотих медалей Чемпіонату світу з 
гирьового спорту.

Як для нього, то у цьому до-
сягненні нічого дивного немає. 
За останні 20 років він – вій-
ськовослужбовець Держприкор-
донслужби України – зібрав чи-
малу валізу найрізноманітніших 

спортивних нагород. Сьогодні в 
колекції Олександра близько 130 
медалей, 11 з них – чемпіонські.

У ваговій категорії «60 кг» 
САВЧЕНКО обійшов усіх своїх 
конкурентів, у тому числі й знач-
но молодших. Наприклад, друге 
місце посів 20-річний співвітчиз-
ник, котрий підняв менше, ніж 
його вдвічі старший товариш по 
збірній. Під час змагань Олек-
сандр САВЧЕНКО вправлявся 
двома тридцятидвохкілограмо-
вими гирями, в підсумку підій-
маючи більше, ніж його власна 
вага. За десять хвилин спортсмен 
зробив ними 68 поштовхів і 93 
ривки. Таким чином, у загально-
му підсумку підняв 10,3 тонни 
металу.

– Добру фізичну форму під-
тримую завдяки тренуванням, 
– розкрив секрет спортивного 
довголіття сам чемпіон. – а це 
заняття з гирями, біг або вело-
сипедні «прогулянки» до 40 кіло-
метрів. Не хочеться старіти, ось і 
все. У нас у гирьовому спорті на-
лічується дві-три людини, які у 
віці 50 років ставали чемпіонами 
світу. Дивлячись на них, думаю: 
якщо вони можуть, чому б мені 
не спробувати?

Родом чемпіон-прикордон-
ник із Слобожанщини – пер-
шої столиці України – Харко-
ва. Ще змалку хлопчик ріс дуже 
рухливим. На той час батькам 
Олександра багато уваги дово-
дилося приділяти роботі, тому, 
окрім школи, щоб хлопець у 
вільні години займався ко-
рисними справами, записали 
сина ще й до дитячо-юнацької 
спортивної школи. Олександр 
регулярно відвідував занят-
тя, де із задоволенням освою-

вав ази греблі на байдарках. З 
атестатом зрілості юнак всту-
пив до професійно-технічного 
училища, де мав отрима-
ти спеціальність слюсаря-
інструментальника. Під час 
навчання він знаходив сили 
ще й на спорт і незабаром став 
кандидатом у майстри спорту з 
греблі на байдарках.

1985-го року Олександра 
призвали на службу в армії. В 
юнака навіть думки не було, аби 
якось «відкосити» від служби. 
Центральна група радянських 
військ у Чехословаччині стала 
місцем, куди новобранця від-
правили набиратися військового 
досвіду. Тут вперше він і «позна-
йомився» з гирями. Щоправда, 
за період служби ніяких значних 
результатів не досягнув.

Перше, що Олександр зро-
бив, повернувшись після служ-
би до рідного міста, – записався 
до спортивного клубу «Антей». 
Під керівництвом тренера Геор-
гія БРОНШТЕЙНА він актив-
но почав займатися гирьовим 
спортом. До речі, минулого року 
виповнилося уже 25 років, як за-
служений тренер України Геор-
гій Львович БРОНШТЕЙН є 
незмінним тренером Олександ-
ра САВЧЕНКА.

1993-й рік вписав помітний 
рядок у біографію майбутнього 
прикордонника – перспективно-
го спортсмена помітили та забра-
ли до Центрального спортивно-
го клубу армії в Києві. Згодом у 
складі збірної України Олександр 
успішно дебютував на світовому 
рівні. В російському Липецьку 
проходив перший Чемпіонат сві-
ту з гирьового спорту. Виступ на 
ньому для Олександра був досить 

вдалим – він приніс йому заслу-
жене третє місце.

З цього часу САВЧЕНКО – 
постійний «збірник» та учасник 
Чемпіонатів світу.

Чемпіонських років у спор-
тивній кар’єрі нашого героя 
досить багато. Але найфартові-
шим для себе Олександр вважає 
2002 рік, бо саме тоді відбулися 
визнач ні для Олександра події: 
він перевівся до Прикордонних 
військ України, вигравши у гос-
подаря змагань, здобув золото 
Чемпіонату світу, що проходив у 
Греції, та став заслуженим май-
стром спорту.

Кажуть, що там, де тил міц-
ний, то й у службовій кар’єрі все 
буде гаразд. Тил у прикордонни-
ка Олександра САВЧЕНКА за-
безпечує його сім’я – дружина та 
дві доньки.

Олександр пригадує, як два-
надцять років тому, поїхавши за 
покупками на ринок, допоміг 
молодій дівчині донести важ-
кі сумки. Так і познайомилися. 
Він, не без хвилювання, запро-
понував зустрітися – Наталя по-
годилася. За три місяці закохані 
одружилися. 

Нині вдвох виховують до-
нечок школярок: Анастасію та 
Анну. І дружина, і обидві доньки 
Олександра до занять батька і 
чоловіка гирями ставляться з по-
розумінням – це його улюблена 
справа.

– Якщо тебе розуміють і під-
тримують рідні та близькі – це 
вже половина успіху, – говорить 
старший прапорщик Олександр 
САВЧЕНКО. – Тому дуже надію-
ся, що я також, коли мені випов-
ниться п’ятдесят, піднімусь на 
свій золотий п’єдестал.               n

Стати чемпіоном у 50!

В італійському Мілані успішно завершився чемпіонат 
світу з гирьового спорту, де серед 24 країн-учасниць 
Україна посіла перше місце у загальнокомандному 
заліку. Серед медалістів чотири прикордонники. Отож 
наша розповідь про одного із старожилів збірної та 
учасника багатьох світових спортивних форумів, чемпіона 
світу цьогорічного Чемпіонату у своїй ваговій категорії 
старшого прапорщика Олександра САВЧЕНКА.
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НА КОРДОНАХ ЗАКОРДОНУ

Олег БОЙКО

За ним, як за кам’яним муром, кажуть у народі про на-
дійного чоловіка – охоронця. Відтак народ з діда-прадіда 
знає, як кам’яний мур захищає… Давні люди мали кілька 
ефективних методів як убезпечити своє майно і життя. 
Найцінніше вони ховали, та й самі ховалися спершу вико-
ристовуючи природні особливості: заліз у печеру – схоро-
нився від саблезубого тигра, заскочив на дерево – уберіг-
ся від мамонта. Згодом людина сама створювала укриття 
за гострими частоколами, глибокими ровами, високими 
валами, твердими мурами… З міцної фортеці куди зруч-
ніше було казати неприятелю: «Йди звідки прийшов», а 
найбільш невторопних непроханих гостей поливати гра-
дом стріл, камінням, списами, горючою смолою тощо. 

З розвитком військової науки й техніки фортеці ста-
ли малоефективним захистом від артилерії та вибухівки. 
Високі стіни перестали будувати на кордонах, та лише до 
свого часу. Нині практика зведення масивних фізичних 
перешкод між деякими державами є актуальною. Проте 
захищає вона не від армій, а від нелегалів і контрабандис-
тів, бойовиків та терористів тощо. Відтак тепер останнім 
– хоч на стіну лізь… 

ДО ЕЛЛІНІВ НЕ ПРОЙТИ, НЕ ПЕРЕСКОЧИТИ
Будівництво на кордоні з Туреччиною стіни, протяж-

ністю понад 10 кілометрів, завершила недавно Греція. За-
гальна вартість муру, який простягнувся від прикордон-
ного пункту Кастанес до річки Мариця (Еврос), склала 
3,2 мільйона євро. На зведення цього інженерного еле-
мента охорони кордону пішло понад 6 тисяч кубометрів 
бетону, 800 тонн сталі, 370 кілометрів різних видів колю-
чого дроту. Висота загорожі становить 4 метри та є нездо-
ланною для нелегала на цій ділянці. 

Саме як засіб протидії незаконній міграції був зве-
дений мур на грецько-турецькому кордоні. Передумови 
для цього були неабиякі. Скажімо, протягом 2011 року 
прикордонники та поліція Греції затримали близько 100 
тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон 
з Туреччини. Уже на етапі зведення стіни кількість не-
легалів зменшилася на сухопутті на 95 відсотків. Однак 
у результаті будівництва деякі сухопутні нелегали таки 
еволюціонували до водоплаваючих. Так, на річці Мари-
ця лише з липня по вересень минулого року кількість 
затриманих порушників кордону сягнула 1536 осіб, але 
ця цифра все одно далека від кількості «достінних» пору-
шень. Крім річки і суходолу є ще один доволі небезпеч-
ний шлях з Туреччини в Грецію через численні протоки 
між островами, де постійно потерпають лиха плавзасоби з 
мігрантами, врятувати яких часто не встигають. Скажімо, 
менш як місяць тому біля острова Лесбос перевернувся 
човен з мігрантами, в результаті чого 20 людей загинуло, 
8 – зникли безвісти. 

Водночас не всі вірять у ефективність стіни. Деякі 
експерти впевнені, що її роль більш символічна. Туреч-
чина також потерпає від нелегалів з проблемних країн 
Магрибу та Близького Сходу, причиною чому — воєнні 
конфлікти, засухи й опустелення деяких африканських 
країн. Люди з найбільш проблемних територій і далі шу-
катимуть кращих умов. У тій же Туреччині зараз пере-
буває близько 800 тисяч сирійських біженців. Протягом 
найближчих трьох-чотирьох років експерти прогнозують 

мільйонну міграцію в Європу і вважають, що 10-кіломет-
рова стіна на більш як 200-кілометровій ділянці грецько-
турецького сухопутного кордону і річка, яка влітку пере-
сихає до струмка, навряд чи стримають такий натиск. 

ОГОРОДÆЕНА ЗЕМЛЯ ОБІТОВАНА 
У перші дні 2013-го в Ізраїлі урочисто відкрили пар-

кан безпеки на кордоні з Єгиптом. Стіну між країнами, 
протяжність якої складає 227 кілометрів, звели у стаха-
нівському темпі. За планом будівництво мало тривати 4 
роки, а закінчилося за два. Щоб досягти таких результа-
тів, на фінальному етапі будівельники видавали на гора 
по 1,5 кілометра загороджувальних споруд на день.

Стіна між Ізраїлем та Єгиптом обійшлася у 1,6 мі-
льярда шекелів, що еквівалентно близько 430 мільйонам 
доларів США. Вона є не лише надійною фізичною пере-
поною, адже містить 24 тисячі тонн металу, але й високо-
технологічним механізмом. Огороджувальний комплекс 
включає в себе складну систему, здатну проводити сте-
ження за ситуацією на кордоні, блокувати основні шляхи 
проникнення в країну непроханих гостей. Уздовж стіни 
встановлені різноманітні датчики, здатні зафіксувати 
наближення до огорожі та контролювати її цілісність. У 
випадку виникнення загроз система вмикає тривожний 
сигнал і надсилає на мобільні телефони прикордонних 
патрулів повідомлення з вказаними координатами по-
рушення. До того ж, на місце порушення можуть прибу-
ти як прикордонники, так і бійці спеціально створеного 
пустельного спецназу, адже є небезпека, що на територію 
Ізраїлю крім нелегалів та контрабандистів можуть неза-
конно прямувати й бойовики. Так, за минулий рік було 
здійснено чотири атаки бойовиками, які прорвалися на 
територію Ізраїлю. 

Відкриття паркану безпеки відбулося за участі 
прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна НЕТАНЬЯХУ. На 
урочистостях він заявив, що ця подія стала великим до-
сягненням на шляху його країни у безпечне майбутнє. 
Урядовець резюмував, що країні вдалося повністю пере-
крити потік громадян, які незаконно потрапляли на те-
риторію Ізраїлю. Так, за минулі сім місяців в міста країни 
не потрапило жодного нелегала. Про ефективність нової 
огороджувальної споруди свідчить і той факт, що кіль-
кість африканських порушників-мігрантів знизилася з 
2153 осіб у січні минулого року до 36 (які усі затримані) у 
грудні 2012-го. Наступними кроками уряду у цьому кон-
тексті Беньямін НЕТАНЬЯХУ відмітив повернення всіх 
нелегалів, які є на території його держави, в країни по-
ходження та завершення решти проектів облаштування 
інших ділянок кордону.

НОВОБУД – НЕ ЕКСКЛЮЗИВ
Новозбудовані стіни на кордоні Греції та Туреччини, 

а також Ізраїлю та Єгипту, явище хоч і незвичне, проте 
не ексклюзивне. Скажімо, той же Ізраїль має більш ран-
ній досвід будівництва схожої огорожі. Ще 2003 року ця 
країна почала будувати роздільний бар’єр, який відділив 
її від Західного берега ріки Йордан. Будівництво мало за-
кінчитися 2005 року, але через судові позови та тиск між-
народних організацій досі не завершено. Тим не менше, 
збудовано понад 700 кілометрів металевого паркану з 
колючим дротом, траншеями, датчиками руху, слідовою 

смугою тощо. Крім того, неподалік від Єрусалиму вирос-
ла бетонна стіна заввишки 8 метрів та протяжністю понад 
25 кілометрів. Огорожа значно зменшила кількість терак-
тів та незаконних проникнень. Крім цього, днями стало 
відомо, що уряд Ізраїля має намір будувати схожі огорожі 
на кордонах з Сирією та Йорданією.   

2006 року в США був прийнятий закон про спору-
дження на кордоні з Мексикою цілого комплексу заго-
роджувальних споруд завдовжки 1100 кілометрів. Перші 
стіни заввишки 6 метрів та на 1,5 метрів в глибину почали 
зводити в штаті Арізона. Однак в передгір’ях і пустелях, 
де таке будівництво є доволі важким, обмежувалися про-
тиавтомобільними бар’єрами та сигналізаційними комп-
лексами.

Найдовші огороджувальні споруди на кордоні має Ін-
дія. Так, на межі з Бангладеш ця країна вже звела загоро-
жу протяжністю понад 3400 (!) кілометрів. Крім того, Ін-
дія за схожим сценарієм відгороджується і від Пакистану 
та Бірми. У свою чергу Пакистан має стіну на кордоні з 
Афганістаном, Бірма – на рубежі з Таїландом, який також 
відгородився, але вже від Малайзії. 

Проте, як бачимо, не лише ці країни пошановують 
«прикордонне зодчество». Стіни будують в незалежності 
від континенту – будь-то Африка, Азія, Європа чи Аме-
рика. Крім згаданих, схожі споруди є  на кордоні між Іспа-
нією та Марокко. У свою чергу в Західній Сахарі Марокко 
відгороджено від формувань Полісаріо Марокканською 
стіною – системою оборонних споруд протяжністю 2500 
кілометрів. У схожий спосіб загороджений кордон Сау-
дівської Аравії з Єменом та Іраком, між Кувейтом та Іра-
ком, між ОАЕ та Оманом, стіни розділяють Ботсвану та 
Зімбабве, Північну й Південну Кореї, турецьку та грецьку 
частини Кіпру. На пострадянському просторі Узбекистан 
не лише відгородився від Таджикистану, а й установив на 
рубежі мінні поля, на яких загинуло близько сотні таджи-
ків. Закономірністю є те, що мури, паркани виростають 
між країнами де є колосальна різниця рівня життя, цін-
ностей, релігійних поглядів чи між якими тривають сер-
йозні конфлікти.

Досвід показує, що життя простого нелегала муро-
вані кордони ускладнюють, а от злочинні угрупування 
змушують бути більш оснащеними та організованими. 
Так, на кордоні США – Мексика з появою паркана все 
більше контрабандисти використовують літальні апара-
ти, високопрохідний автотранспорт, катапульти, риють 

тунелі, вигадують інші засоби доставки товарів. У той же 
час мігрантам обійти стіну та пройти через рубіж без мер-
кантильної опіки оргзлочинності – смерті подібно і вони 
гинуть від укусів змій, зубів койотів, обезводнення, рук 
бандитів… але все одно ідуть – тисячами, мільйонами. 
Так, сьогодні в США перебуває 11-15 мільйонів нелега-
лів, більшість з яких потрапила туди через кордон з Мек-
сикою. Водночас скільки б їх було без паркана на кордо-
ні – невідомо.  Тож чи прикордонні стіни є ефективним 
інструментом охорони кордону чи дороговартісним еле-
ментом демаркації – покаже час. Проте краще ніж мати 
надійний паркан – мати сусідів, з якими можна спілку-
ватися без зайвих бар’єрів.                                                       n

Муровані кордони, 
або Між нами виросла стіна

Кордони на замку – вислів відомий, та віднедавна він набуває більш ніж буквального 
розуміння, коли мова йде про ділянку грецько-турецького рубежу чи ділянку між Ізраїлем 
і Єгиптом. Ці країни відмежувалися не символічними знаками, а величезними фізичними 
перешкодами. І такий підхід до охорони кордону є не ексклюзивним.  

Кордон міæ Індією та Бангладеø

Така стіна відгородила Греöію від Туре÷÷ини

За такими мурами Ізра¿ль ïо÷увається áезïе÷ніøе

Паркан хреáтом розділяє СØА і Мексику
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

Світлана ДЕЙЧУК

ТРАДИЦІЇ ЦЬОГО ДНЯ

За християнським календарем це та-
кож день преподобної Меланії. Меланка-
Вода приходить на Щедрий вечір разом із 
Василем-Місяцем сповістити господарів 
про наступні торжества та справити гости-
ни, які в народі так і називають — гостини 
Меланки. У народній традиції обидва свя-
та об'єдналися в Щедрий вечір, або свято 
Меланки.

Зранку цього дня починають готувати 
другу обрядову кутю – Щедру. На відміну 
від Багатої, її можна заправляти скоро-
миною. Як і на багатий вечір, кутю також 
ставлять на покуті. Крім того, господині 
печуть млинці, готують пироги та варени-
ки з сиром, щоб обдаровувати щедруваль-
ників і посівальників.

Звечора і до півночі щедрувальники 
обходили оселі. За давньою традицією 
новорічні обходи маланкарів, як і різдвя-
них колядників, відбувалися після заходу 
Сонця, тобто тоді, коли володарює усяка 
нечиста сила. Дівчата-підлітки поодинці 
чи гуртом оббігали сусідів, щоб защедру-
вати.

На Меланки ходять також і парубоцькі 
гурти. Ці походеньки називалися «Водити 
Меланку». Хлопці в масках висловлюва-
ли добрі побажання, веселили піснями й 
танцями, жартівливими сценками. Один 
з них, зазвичай, перевдягався в жіноче 
вбрання і його називали Меланкою.

За давнім звичаєм ряджені, закінчив-
ши ритуальний обхід, вранці йшли на роз-
доріжжя палити Діда, або Дідуха, — снопи, 
соломи, що стояли на покуті від Святвечо-
ра до Нового року, потім стрибали через 
багаття. Це мало очистити від спілкування 
з нечистою силою.

А наступного дня, коли починало світа-
ти, йшли посівати зерном. Головна люди-
на сьогодні — перший посівальник, який 
приносить до оселі щастя. З самого ранку 
хлопці (дівчата засівати не ходили) наби-
рали в спеціально виплетену рукавичку і 
торбину зерна (жито, пшеницю, овес) й, 
дочекавшись закінчення ранкової церков-
ної відправи, починали засівати. Зайшов-
ши до хати, посівальник сіяв зерном і ві-
тав усіх з Новим роком. Спочатку, ставши 
перед образами, хлопчики  засівали власну 
домівку, потім у хрещених батьків, родичів, 
знайомих і сусідів: “Ой роди, Боже, жито-
пшеницю, всяку пашницю! Добридень! 
Будьте здорові. З Новим роком та Васи-
лем!… На щастя, на здоров’я, на Новий 
рік!”. Господар щедро винагороджував за-
сівальників гостинцями й грішми. Кожен 
намагався щонайпершим засіяти і отрима-
ти найкращий подарунок. Тим, хто спізню-
вався, давали лише млинці та пироги. 

ЯК ЗУСТРІЧАЛИ СТАРИЙ НОВИЙ РІК 

13 січня напередодні старого Нового 
року відзначали Щедрий вечір, до якого 
готували Щедру вечерю. На частуван-
ня було прийнято готувати святкову їжу, 
прий мати гостей і гадати. Основним свят-
ковим блюдом на Василів день було поро-
ся, яке запікали цілком, так само готува-
ли зайця і півня. Наші предки вірили, що 
печеня з поросяти забезпечує добробут на 
прийдешній рік, м'ясо зайця їли, щоб бути 
моторними, як заєць, а півня – щоб бути 
легкими, як птах. А ще готували печеню, 
смажене м’ясо, ковбаси, млинці з салом, 
пироги, вареники з сиром. Як і на Святве-
чір, на стіл ставили теж 12 страв, а також 
варили другу Щедру кутю.

На стіл ставили книші й калачі та за-
палювали одну або три свічки. Господар 
сідав за гіркою з пирогів, щоб нікого не 
було видно, й приказував: “Аби й надалі 
ви мене так не бачили”. Тобто із-за миски 
з великою кількістю хлібної випічки, що 

символізувала достаток і щедрий урожай. 
Пиріжки роздавали членам родини, підні-
мали чарки за здоров’я близьких і рідних 
та бажали Царства небесного померлим 
(бо ще блукали тут душі покійних, які ста-
вали охоронцями нив і полів, щоб сприяти 
урожаю та приплоду).

Того ж вечора господар, взявши соки-
ру, перевесла й кутю, обходив домашніх 
тварин, пасіку й сад, благословляючи своє 

господарство (обухом сокири тричі вдаряв 
по деревах і погрожував їх зрубати, якщо 
не будуть плодоносити). Дівчата, як і на 
Андрія (13 грудня), збиралися в гурти й 
проводили різноманітні гадання й воро-
жіння (рахували внесені поліна чи пру-
тики в паркані, якщо парне число, то на 
одруження тощо).

Досвідчені господарі примічали пого-
ду: морозно і сніжно – на здоров’я людей і 
худоби, на урожай хліба, а тепло й без сні-
гу – навпаки. Зоряне небо – добре будуть 
нестись кури, вродять гриби й горох. Гус-
тий іній – добрі зернові й мед тощо.

Цей день також називали Меланки 
або Маланки (за християнським календа-
рем Меланії – знатної римлянки V ст., яка 
будувала церкви, згодом стала черницею 
й молитвами творила чудеса). Меланка – 
найдавніше українське свято, яке має гли-
бокі прадавні коріння і сягає ще кам’яного 
віку (неоліту). Бо на західноукраїнських 

землях Меланка супроводжувалася ціка-
вим театралізованим дійством. 

Меланкою був, як правило, пере-
одягнений дівчиною хлопець. Зазначені 
персонажі, а серед них були ще й Звізда, 
Коза, Дід, Циган, музики, міхоноша (всі 
нежонаті парубки) творили “живий вер-
теп” і обходили з щедрівками кожну осе-
лю, бажаючи господарям всіляких гараз-
дів: “Щедрий вечір, добрий вечір, добрим 

людям на здоров’я”. Щедрівки, на відміну 
від колядок, були переважно світськими 
піснеспівами.

ОБРЯДИ НА СТАРИЙ НОВИЙ РІК 

Зі Щедрою кутею пов'язано багато 
побутових обрядів. Так, щоб залагодити 
якийсь конфлікт, сусіди йшли один до 
одного миритися, аби «Новий рік зустрі-
ти в мирі й злагоді». Хлопці, котрі перед 
цим «отримали гарбуза», вдруге засилали 
сватів з надією на згоду. Ввечері цього дня 
дівчата ворожать. За давнім звичаєм, коли 
дівчата починали ворожити, парубки ви-
крадали в них вдома ворота або хвіртки, 
хоч би як не стерегли господарі. Щоб по-
вернути втрату, батько дівчини мусив ста-
вити могорич. 

Православна ж церква в багатьох краї-
нах продовжує зустрічати усі церковні 
свята за Юліанським календарем (старим 

стилем) тому, що це пов’язано з сорока-
денним постом на честь Різдва, який за-
кінчується тільки на початку святок, – 7 
січня. Старий Новий рік відмічають не 
лише в Україні та Росії, але і в країнах ко-
лишнього СНД – Вірменії і Грузії, Біло-
русі та Казахстані; у колишній Югославії 
(Сербії, Чорногорії і Македонії) і навіть 
у Швейцарії, не кажучи вже про те, що 
жителі колишніх радянських республік, а 
також православні в інших країнах ближ-
нього і далекого зарубіжжя теж відмічають 
це свято.

Триває незвичайна пора чарівних свя-
ток, коли, як говорять старі люди, небеса 
відкриваються над землею і самі боги і 
божества, духи і ангели, й усі, які тіль-
ки можна уявити собі, Вищі сили стають 
ближчими і доступнішими нам.  Тому Ва-
силів день дуже шанований нашими пред-
ками.

Загалом, обрядодії Щедрого вечора 
мають і язичницькі коріння, вони при-
свячувалися Сонцю, а Коляда, яка тривала 
12 днів – з 7 по 19 січня, – була цілісною 
обрядовою системою й іменувалася Свя-
том народження Сонця. Вважалося, що 
на Щедрий вечір “Щедрий Бог” — Сонце 
сходить до українських осель і щоб сприяти 
цьому, — а значить добробуту й щедрості, 
– провадилося вказане святкове дійство. 
Саме сезонність пір природи та аграрної ді-
яльності людей проявлялася в ритуальному 
пісні-танці Кози, яку водив Дід. Символи 
“умирання” і “воскресіння”, проявлялися 
в тому, що Коза падала, завмирала, а потім 
оживала, танцювала й вибрикувала.

За євангельським вченням, Ісус Хрис-
тос на восьмий день після свого Різдва 
прийняв обрізання відповідно до староза-
вітного закону для всіх немовлят чоловічої 
статі,  а тому намагалися нічого не різати. 
Після виконання обряду дитині дали ім'я, 
провіщене архангелом Гавриїлом в день 
передання благої вісті Діві Марії — Ісус. 
14 січня відзначали також  святого Василя 
Великого —  архієпископа Кесарії Каппа-
докійської (IV ст.), якого вважали покро-
вителем землеробства. Саме тому основ-
ною обрядодією цього дня було засівання 
осель українців збіжжям із відповідними 
примовляннями.

ЗРАЗОК ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

Василь Великий — архієпископ Ке-
сарії Каппадокійської — народився  330 
року в Кесарії. Його родина була дуже ві-
домою та щиро відданою християнській 
вірі. Одержавши блискучу освіту в Кесарії, 
Василь став на шлях аскетичного життя: 
був читцем у церкві, а потім роздав усе 
своє майно біднякам і започаткував оби-
тель для ченців, до якої він запросив Гри-
горія Богослова, з яким потоваришував у 
роки молодості. Ченці в обителі жили в 
суворому втриманні, багато працювали, 
постійно вивчали Святе Письмо. Василь 
Великий написав збірник правил правед-
ного життя.

Після смерті єпископа Євсевія Кеса-
рійського посвятили в сан Василя. За часів 
розколу християнської церкви цей святий 
отець зробив дуже багато для віруючих 
людей. Зокрема, допомагав їм не втрати-
ти віру, закликав до терпіння, смирення та 
мужності. Він відмовив у сприянні імпе-
ратору Валенту, не злякався навіть погроз 
смертною карою.

Пізніше Василь Великий заснував два 
монастирі — жіночий і чоловічий, у кож-
ному окрузі своєї митрополії утримував 
богадільні та будинки для прочан. Його 
життя — справжній зразок для насліду-
вання.

Годилося також в цей день віншувати 
Василів. А загалом це свято проводили 
благоговійно з церковними або домашні-
ми молитвами, уникали сварок і намага-
лися помиритися з усіма сусідами – адже, 
як зустрінеш Новий рік, так і проживеш 
його!                                                                   n

Добрий вечір тобі, 
пане господарю!

У ніч з 13 на 14 січня ми святкуємо Старий Новий рік, який 
відображає 13-денну розбіжність між юліанським і григоріанським 
календарями. Багато людей вважають саме цю ніч істинним 
Новим роком, адже він древній, а значить і більш справжній. 
Нове літочислення введено не так вже і давно – 1918 року, так що 
“новоспеченому” святу Нового року всього лише дев’яносто п’ятий рік 
пішов – зовсім “зелений”, не в приклад бородатому дідусеві – Старому 
Новому року, якому три сотні років. 
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21:45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТА АРМІЯ» 

УКРАЇНА
Древнє перемир'я між люд-
ством і таємним світом було 
порушено, і на Землі ось-ось 
відкриється пекло. Безжаліс-
ний лідер, який існує в обох 
світах, пробуджує жахливу  
армію чудовиськ...

00:25 «ПЕРЛИНА НІЛУ» 

1+1
Продовження розповіді про 
письменницю Джоан Вайлдер і 
шукача пригод Джека Колтона. 
Цього разу вони потрапляють до 
Африки, щоб узяти участь у 
смертельно небезпечній погоні 
за таємничою перлиною Нілу.

01:15 «ВОВК» 

УКРАЇНА
Вілла Ренделла одного разу 
вкусив вовк... Після цього випад-
ку Вілла почали боятися коні, 
потім у нього неймовірно заго-
стрилися нюх, слух і зір, а почу-
ватися він став років на двадцять 
молодшим...

01:20 «СВОЄ ЧУЖЕ ЖИТТЯ» 

ICTV
Сучасний Санкт-Петербург і 
Петроград 1921 року. Жорсто-
кий світ перших років революції 
та художньо-побутове середо-
вище сучасного кінематографа 
сусідять на одному просторі, на 
одних і тих же вулицях ...

05:30 «ЛЮДИНА З МИНУЛОГО» 

НТН
Багато сторічч тому Володимир 
був звинувачений у вбивстві 
дівчини, яку князь мав намір 
узяти за дружину. Він помер 
безвинно, але відтоді отримав 
можливість у кожен повний мі-
сяць з’являтися серед людей...

12:50 «СУДЖЕНИЙ-РЯДЖЕНИЙ»

СТБ
Колись Ользі наворожили, що 
свого судженого вона зустріне 
під Новий рік. Розчарувавшись у 
романі з Едиком, який з'явився-
я на порозі її будинку в новорічну 
ніч, вона більше нікому не ві-
рить...

23:25 «ЛАРГО ВІНЧ. ПОЧАТОК»

1+1
Ларго Вінч — сирота, усиновле-
ний мільярдером. Його батько 
гине за загадкових обставин. 
У 26 років Ларго успадковує ве-
личезну корпорацію і мільярдний 
спадок. Але великі гроші — це 
великі проблеми...

00:15 «КІГТИСТИЙ» 

НТН
Вчитель біології та двоє його 
учнів збираються в експедицію. 
Вони сподіваються провести час 
не стільки з користю, скільки 
весело. Нудьгувати їм не дасть 
чудовисько, яке живе в горах — 
снігова людина!

06.45 Х/ф «Виконавець 
вироку»

08.00 Неймовiрна афера 
доктора «Пi»

09.00 Т/с «Спас пiд 
березами»

10.50 Т/с «Реквiєм для 
свiдка»

14.55 Т/с «Захисниця»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45 Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Тварюки з 

безоднi»
02.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства»

05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.35 Пiдйом
06.40 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 М/ф «Незрiвнянний 

мiстер Фокс»
10.45 М/ф «Планета 51»
12.40 Т/с «Татусевi доньки»
13.15 М/с «Злюки бобри»
14.25 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарлi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Третя планета вiд 

сонця»
16.50 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.35 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.45 Т/с «Школа»
23.55 Т/с «Щоденники 

вампiра»
00.50 Репортер
01.10 Спортрепортер
01.20 Служба розшуку дiтей
01.25 Т/с «Плiткарка»
02.50 Зона ночi

06.35, 07.40 Глас народу
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Смiх з доставкою 

додому
07.25 Заголовки
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «О. Яковлєва.     

Я сама»
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 04.10 Дитячий 

фестиваль «Змiнимо 
свiт на краще»

10.15, 02.55 Мiжнародний 
фестиваль «Щасливi 
долонi – 2012»

11.30 Х/ф «Макар-
слiдопит»

12.40 Змiнимо свiт на 
краще!

13.05 Право на защиту
13.25 Темний силует
13.35, 01.55 Х/ф «Звичайне 

диво»
14.40 Вiкно в Америку
15.05 Т/с «Маруся»
16.40 Криве дзеркало
18.20, 01.20 Новини
18.40 Агро-News
18.55 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
19.35, 21.25 Мiсце зустрiчi
20.55 Офiцiйна хронiка
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Кiно в деталях
00.35 Помiж рядками
01.40 Сiльрада
05.00 Вiра. Надiя. Любов

05.30 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Iронiя долi, або 

З легкою парою!»
12.00 Новини
13.25 Слiдство вели...
14.15 Х/ф «Зимовий круїз»
16.10 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 

було»
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.35 Т/с «Дiльничний»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне 

затемнення»
23.25 Х/ф «Пригоди 

молодого Шерлока 
Холмса»

01.15 Подробицi
01.45 Спорт у 

«Подробицях»
01.50 Т/с «Усе, що нам 

потрiбно»

06.10 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

07.25 М/с «Ескiмоска»

07.30 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

11.45 Х/ф «Бiлоснiжка. 

Помста гномiв»

13.50 Х/ф «Якось на Новий 

рiк»

15.45 Сiмейнi мелодрами

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

19.30 ТСН

20.00 Х/ф «Чемпiони з 

пiдворiтнi»

00.10 ТСН

00.25 Х/ф «Перлина Нiлу»

02.20 Х/ф «Коханець ледi 

Чаттерлей»

04.00 ТСН

04.35 Голос. Дiти

05.50 Служба розшуку дiтей

06.05 Свiтанок

07.10 Т/с «Леся+Рома»

07.40 Провокатор

08.45 Факти. Ранок

09.30 Надзвичайнi новини

10.30 Х/ф «Коти проти 

собак»

12.20 Анекдоти по-
українськи

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Знайомтеся, 

Дейв»

14.50 Х/ф «Син Маски»

16.45 Х/ф «Маска»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морський 

патруль»

22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

23.50 Т/с «Таксi»

00.15 Надзвичайнi новини

01.20 Х/ф «Своє чуже 

життя»

03.20 Т/с «Пiд прикриттям»

04.05 ПроЦiкаве

04.20 Свiтанок

06.05 Чужi помилки
06.50 Усе буде добре!
08.30 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.55 Зiркове життя
10.50 Х/ф «За сiмейними 

обставинами»

Ще вчора вона 
була люблячою 
дружиною. Зов-
сім недавно пе-
ретворилася на 
тещу. А тепер во-
на – ще й бабуся. 
Миритися з та-
ким станом 
справ не можна: 
треба щось тер-
міново змінювати 
в нових сімейних 

обставинах...

13.30 Битва екстрасенсiв
14.25 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
16.10 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.50 Україна має талант!-4
22.00 Вiкна-Новини
22.35 Україна має талант!-4
02.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.45 Найкраще на ТБ
02.50 Х/ф «Старий Новий 

рiк»

06.10 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Слiпа куля-4. 

Агент i скарб нацiї»
11.50, 04.15 Нехай говорять
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 03.35 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Дикий-3»
21.45 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золота армiя»
23.45 Х/ф «Оселя зла-2. 

Апокалiпсис»
01.15 Х/ф «Вовк»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.40, 20.25 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Одна за всiх
18.45, 00.20 БарДак
19.25 Богиня шопiнгу
19.50, 00.55 Кузня зiрок-3
21.30 Вiталька
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Дурнів + 1
23.25 Т/с «Реальна кров»

10.20 Urban Freestler Poland
10.45 Чемпiонат Iспанiї. 

«Осасуна» – «Реал»
12.40, 17.40 Один на один з 

Гамулою
13.10 Чемпiонат Iталiї. 

«Парма» – «Ювентус»
15.10 Futbol Mundial
15.40 Чемпiонат Англiї. 

«Арсенал» – «Ман. 
Сiтi»

20.10, 01.15, 04.15 
Чемпiонат Iспанiї. 
Огляд туру

21.10, 02.15 Чемпiонат 
Iталiї. Огляд туру

21.55 Чемпiонат Англiї. 
КПР – «Тоттенгем»

00.00, 03.15 Чемпiонат 
Англiї. Огляд туру

05.15 Новини

06.20 Православний 
календар

06.25, 07.20 Рецепти 
здоров'я

06.30 АгроЕра
06.35, 07.40 Глас народу
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.25 Заголовки
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «А. Пугачова. 

Знайти мене»
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
09.50, 15.05 Т/с «Маруся»
11.20 Х/ф «Макар-

слiдопит»
12.40 Хай щастить
13.00, 01.40 Х/ф «Вальс 

довжиною в життя»
16.35, 19.35 Криве 

дзеркало
18.20, 01.20 Новини
18.40 Романси О. Малiнiна
20.55 Офiцiйна хронiка
21.20 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Азенкур
00.35 Помiж рядками
03.40 Секрети успiху
04.10 Д/ф «Андрiй 

Малишко. Мистецтво 
залишатись собою»

04.40 Д/ф «Княгиня-
черниця»

05.30 Т/с «Докази»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Дiльничний»
11.05 Слiдство вели...
12.00 Новини
13.00 Слiдство вели...
13.55 Детективи
14.20 Судовi справи
15.10 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 

було»
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.35 Т/с «Дiльничний»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне 

затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Кiмнати смертi. 
Темне походження 
Шерлока Холмса»

01.20 Подробицi
01.50 Спорт у 

«Подробицях»
01.55 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
02.00 Х/ф «Хлопець-

каратист»
04.00 Жадiбнiсть

06.05 Служба розшуку дiтей
06.10 ТСН
06.45 Снiданок з 1+1
07.00 ТСН
07.10 Снiданок з 1+1
07.25 М/с «Ескiмоска»
07.30 Снiданок з 1+1
08.00 ТСН
08.05 Снiданок з 1+1
09.00 ТСН
09.10 Снiданок з 1+1
10.00 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
11.50 Х/ф «Чемпiони з 

пiдворiтнi»
15.50 Сiмейнi мелодрами
16.45 ТСН
17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»
19.30 ТСН
20.00 Т/с «Шерлок»
22.00 Українськi сенсацiї
23.10 ТСН
23.25 Х/ф «Ларго Вiнч. 

Початок»

01.35 Українськi сенсацiї
02.25 ТСН
02.50 Сiмейнi мелодрами
03.35 Сiмейнi мелодрами
04.20 ТСН
04.35 Голос. Дiти

05.25 Факти

05.55 Свiтанок

07.05 Т/с «Леся+Рома»

07.45 Екстрений виклик

08.45 Факти. Ранок

09.30 Надзвичайнi новини

10.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв»

12.35 Анекдоти по-
українськи

12.45 Факти. День

12.55 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

14.05 Т/с «Морський 
патруль»

16.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морський 
патруль»

22.25 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

23.50 Т/с «Таксi»

00.15 Надзвичайнi новини

01.20 Х/ф «Своє чуже 
життя»

03.20 Т/с «Пiд прикриттям»

04.05 ПроЦiкаве

04.20 Свiтанок

06.05 Чужi помилки
06.50 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.05 Зiркове життя
11.00 Х/ф «Кохання на два 

полюси»

Вероніка вже сім 
років заміжня за 
слідчим прокура-
тури Віктором 
Арзаусом. Їхній 
шлюб усім зда-
ється щасливим, 
і лише Ніка знає, 
що в ньому не-
має кохання. Але 
раптове почуття 
спалахує у неї до 
якогось Кирила 

Філіна...

12.50 Х/ф «Суджений-
ряджений»

14.30 Кохана, ми вбиваємо 
дiтей

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

про зiрок
19.45 Україна має талант!-4
22.00 Вiкна-Новини
22.35 Україна має талант!-4
02.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.50 Х/ф «Днi Турбiних»
04.05 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.35 Пiдйом
06.40 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.00 Т/с «Татусевi доньки»
13.10 Kids Time
13.15 М/с «Злюки бобри»
14.10 Kids Time
14.35 Teen Time
14.40 Т/с «АйКарлi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Третя планета вiд 

сонця»
16.45 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.35 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.45 Т/с «Школа»
23.50 Т/с «Щоденники 

вампiра»
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.15 Т/с «Плiткарка»
02.45 Зона ночi

05.30 Х/ф «Людина з 
минулого»

07.10 Х/ф «Сiрi вовки»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Версiя-3»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «СБУ. 

Спецоперацiя»
14.35, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець» –3»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Кiгтистий. 

Легенда про снiгову 
людину»

06.10 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45, 20.50 Т/с 

«Слiд»
10.00 Т/с «Слiпа куля-4. 

Агент i скарб нацiї»
11.50, 04.40 Нехай говорять
15.20, 03.00 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.00 Говорить 

Україна
20.00 Т/с «Дикий-3»
21.45 Т/с «Право на 

правду»
00.10 Т/с «Тюдори»
01.10 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золота армiя»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.40, 20.25 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Одна за всiх
18.45, 00.20 БарДак
19.50, 00.55 Кузня зiрок-3
21.30 Вiталька
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 Т/с «Реальна кров»

07.00, 18.30, 04.10 
Чемпiонат Англiї. 
Огляд туру

08.10 Найкращi матчi ЧУ. 
«Шахтар» – «Днiпро»

10.15 Чемпiонат Англiї. КПР 
– «Тоттенгем»

12.15, 00.00 Чемпiонат 
Iспанiї. Огляд туру

13.15 Urban Freestler Poland
13.45 Чемпiонат Францiї. 

ПСЖ – «Аяччо»
16.00 Чемпiонат Iталiї. 

«Парма» – «Ювентус»
18.00 Один на один з 

Гамулою
19.30 Futbol Mundial
20.00 Чемпiонат Iспанiї. 

«Осасуна» – «Реал»
21.55 Кубок Iталiї. «Iнтер» – 

«Болонья»
01.15 Найкращi матчi ЧУ. 

«Зоря» – «Шахтар»
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06:45 «ПЕТРІВКА, 38» 

НТН
Пограбовано ощадкасу. За до-
помогою зізнання підлітка спів-
робітники міліції знешкоджують 
грабіжників, які вже готували 
черговий наліт. Але на волі за-
лишається злочинець на пріз-
висько Прохор.

23:20 «ЛАРГО ВІНЧ-2. ЗМОВА У БІРМІ» 

1+1
Ларго звинувачують у злочинах 
проти людства і фінансуванні 
режиму бірманського генерала 
Міна. Щоб дізнатися, хто стоїть 
за помилковими звинувачення-
ми, Ларго Вінч вирушає до Бір-
ми...

00:15 «ЧОРНА ДРАГОВИНА» 

НТН
Тіло мерця, що пролежало в тря-
совині більше 2000 років, про-
кидається після того, як його 
знайшли в процесі розкопок в 
Ірландії. Археологи та їхні поміч-
ники намагаються повернути це 
тіло назад у торфовище.

01:10 «МАРІЯ-АНТУАНЕТТА» 

УКРАЇНА
У 14 років Марію-Антуанетту ви-
дали заміж за дофіна Франції. 
Короткий період її популярності 
як дружини Людовика XVI змінив-
ся засудженням за легковажну й 
ексцентричну поведінку на чис-
ленних святкуваннях.

06:45 «ОГАРЬОВА, 6» 

НТН
За повістю Ю. Семенова. На 
Пригорський ювелірній фабриці 
виявлено велику крадіжку, а в 
Москві здійснено два вбивства і 
зафіксована спроба зґвалтуван-
ня. Як не дивно, ці злочини ма-
ють зв`язок.

22:00 «РЕКРУТ» 

1+1
Джеймс Клейтон зовсім не мріяв 
про кар'єру шпигуна. Але споку-
са дізнатися правду про таємни-
че зникнення в 1990 році свого 
батька — секретного агента — 
змушує його завербуватися до 
ЦРУ.

00:15 «ПРОКЛЯТТЯ МЕРТВОГО ОЗЕРА» 

НТН
Через два роки після навали 
ненажерливих ящероголо-
вих риб підводні чудовиська 
повернулися до озера ма-
л е н ь к о г о  м і с т е ч к а ,  щ о б 
з н о в у  в г а м у в а т и  с в і й  г о -
лод...

01:20 «ЯКБИ КРАСА ВБИВАЛА» 

ICTV
Старшокласника, який вирушає 
до Франції на екскурсію, пере-
плутують  з небезпечним аген-
том ЦРУ і втягують у запамороч-
ливий вир пригод, що нагадують 
хвацькі походеньки Джеймса 
Бонда.

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.20 Православний 

календар
06.25, 07.20 Рецепти 

здоров'я
06.30 АгроЕра
06.35, 07.40 Глас народу
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.25 Заголовки
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «О. Сафонова.   

У пошуках кохання»
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
10.25, 15.00 Т/с «Маруся»
11.15 Х/ф «Макар-слiдопит»
12.45 Українська пiсня
13.20, 01.40 Х/ф «Схiдний 

коридор»
16.35, 19.30 Криве 

дзеркало
18.20, 01.20 Новини
18.40 Ювiлейний концерт 

М. Гаденка
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Ювiлейний концерт  

П. Зiброва
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. 

Трафальгар
00.35 Помiж рядками
03.20 Вiра. Надiя. Любов
04.10 Кубок свiту з футболу 

2014. Щоденник 
ФIФА

04.35 Хто в домi хазяїн?
04.55 Д/ф «Елiот Несс 

проти Аль Капоне»

05.30 Т/с «Докази»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Дiльничний»
11.00 Слiдство вели...
12.00 Новини
13.00 Слiдство вели...
13.50 Детективи
14.20 Судовi справи
15.10 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 

було»
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.35 Т/с «Дiльничний»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне 

затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Кiмнати смертi. Очi 
пацiєнтки»

01.10 Парк автомобiльного 
перiоду

01.35 Подробицi
02.05 Спорт у 

«Подробицях»
02.10 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
02.15 Х/ф «Хлопець-

каратист-2»
04.00 Жадiбнiсть

06.05 Служба розшуку дiтей

06.10 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

07.25 М/с «Ескiмоска»

07.30 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Т/с «Величне сторіччя. 
Роксолана-2»

11.50 Т/с «Шерлок»

13.45 Не бреши менi-3

14.50 Сiмейнi мелодрами

15.45 Сiмейнi мелодрами

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне сторіччя. 
Роксолана-2»

19.30 ТСН

20.00 Т/с «Шерлок»

22.00 ТАБУ з М. Вереснем

23.05 ТСН

23.20 Х/ф «Ларго Вiнч. 

Змова у Бiрмi»

01.45 Х/ф «Ларго Вiнч. 
Початок»

03.25 Сiмейнi мелодрами

04.10 Голос. Дiти

05.20 Служба розшуку дiтей

05.30 Факти

06.00 Свiтанок

07.05 Т/с «Леся+Рома»

07.45 Несекретнi файли

08.45 Факти. Ранок

09.25 Надзвичайнi новини

10.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»

12.45 Факти. День

12.55 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

14.05 Т/с «Морський 

патруль»

16.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морський 

патруль»

22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

23.55 Т/с «Таксi»

00.15 Надзвичайнi новини

01.20 Х/ф «Улюбленець 

Бога»

03.20 Т/с «Пiд прикриттям»

04.05 ПроЦiкаве

04.25 Свiтанок

06.10 Чужi помилки
06.55 Усе буде добре!
08.35 Неймовiрна правда 

про зiрок
10.00 Зiркове життя
10.55 Х/ф «Будинок 

маляти»
14.30 Кохана, ми вбиваємо 

дiтей
16.10 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда 

про зiрок

Неймовірні фак-

ти про життя зі-

рок вітчизняного 

та світового шоу-

бізнесу. Цікаві та 

актуальні новини, 

ексклюзивне ві-

део та інтерв’ю зі 

знаменитостями. 

Тепер глядачі 

можуть спробу-

вати зрозуміти 

мотиви вчинків 

своїх кумирів.

19.45 Україна має талант!-4
22.00 Вiкна-Новини
22.35 Україна має талант!-4
02.15 Т/с «Доктор Хаус»
02.55 Х/ф «Днi Турбiних»
04.10 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.05 Т/с «Татусевi доньки»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.15 Kids Time
14.35 Teen Time
14.40 Т/с «АйКарлi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Третя планета вiд 

сонця»
16.50 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.35 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.45 Т/с «Школа»
23.50 Т/с «Щоденники 

вампiра»
00.45 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.15 Служба розшуку дiтей
01.20 Т/с «Плiткарка»
02.45 Зона ночi

05.00 Х/ф «Митищинський 
манiяк»

06.45 Х/ф «Петрiвка, 38»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Версiя-3»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «СБУ. 

Спецоперацiя»
14.30, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець» –3»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Чорна 

драговина»
02.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства»

06.00, 05.30 Срiбний 
апельсин

06.10 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Дикий-3»
11.50, 04.40 Нехай говорять
15.20, 03.00 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.50 Т/с «Слiд. Дiти Надiї»
21.45 Т/с «Право на 

правду»
00.10 Т/с «Тюдори»
01.10 Х/ф «Марiя-

Антуанетта»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.40, 20.25 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Одна за всiх
18.45, 00.20 БарДак
19.50, 00.55 Кузня зiрок-3
21.30 Вiталька
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 Т/с «Реальна кров»

08.10 Найкращi матчi ЧУ. 
«Металург» (Д) – 
«Арсенал»

10.15 Кубок Iталiї. «Iнтер» – 
«Болонья»

12.10 Futbol Mundial
12.40 Чемпiонат Iспанiї. 

«Малага» – 
«Барселона»

16.00 Чемпiонат Англiї. 
Огляд туру

17.00, 17.30, 22.00 Один на 
один з Гамулою

17.55 Абу-Дабi Кап. 
«Шахтар» – 
«Замалек»

20.00 Чемпiонат Iталiї. 
«Парма» – «Ювентус»

22.50 Чемпiонат Англiї. 
«Арсенал» – «Ман. 
Сiтi»

00.55 Найкращi матчi ЧУ. 
«Шахтар» – «Днiпро»

06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 
01.10 Спорт

06.20 Православний 
календар

06.25, 07.20 Рецепти 
здоров'я

06.30 АгроЕра
06.35, 07.40 Глас народу
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Вiстi.Ru
07.25 Заголовки
07.30 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «I. Муравйова. 

Найчарiвнiша та 
найпривабливiша»

09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 14.25 Т/с «Маруся»
10.55 Х/ф «Син полку»
12.05 Крок до зiрок
12.50, 03.25 Х/ф «Завтра 

буде пiзно»
15.15 Наш спорт
15.25, 01.40 Бiатлон. Кубок 

свiту. Спринт (жiнки)
17.10 Ювiлейний концерт  

С. Ротару
18.20, 01.20 Новини
18.40 Криве дзеркало
20.55 Офiцiйна хронiка
21.20 Концерт О. Малiнiна
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Велика 

Армада
00.35 Помiж рядками
05.05 Школа юного 

суперагента

05.30 Т/с «Докази»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Дiльничний»
11.05 Слiдство вели...
12.00 Новини
13.00 Слiдство вели...
13.55 Детективи
14.20 Судовi справи
15.10 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 

було»
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.35 Т/с «Дiльничний»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне 

затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Кiмнати смертi. 
Крiсло фотографа»

01.10 Подробицi
01.40 Спорт у 

«Подробицях»
01.45 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
01.50 Х/ф «Хлопець-

каратист-3»
03.35 Жадiбнiсть

06.05 Служба розшуку дiтей

06.10 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

07.25 М/с «Ескiмоска»

07.30 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

11.50 Т/с «Шерлок»

13.45 Не бреши менi-3

14.50 Сiмейнi мелодрами

15.45 Сiмейнi мелодрами

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

19.30 ТСН

20.00 Т/с «Шерлок»

22.00 Х/ф «Рекрут»

00.35 ТСН

00.50 Х/ф «Гоп-стоп»

02.20 Х/ф «Ларго Вiнч. 

Змова в Бiрмi»

04.15 Голос. Дiти

05.25 Факти

05.55 Свiтанок

07.05 Т/с «Леся+Рома»

07.45 Максимум в Українi

08.45 Факти. Ранок

09.25 Надзвичайнi новини

10.30 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

14.10 Т/с «Морський 

патруль»

16.35 Т/с «Вулицi розбитих 

лiхтарiв»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морський 

патруль»

22.25 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»

23.50 Т/с «Таксi»

00.15 Надзвичайнi новини

01.20 Х/ф «Якби краса 

вбивала»

02.55 Т/с «Пiд прикриттям»

03.40 ПроЦiкаве

04.15 Свiтанок

05.35 Чужi помилки
Сюжет заснова-
ний на кримі-
нальних історіях, 
які сталися в 
Україні. Програ-
ма побудована, в 
першу чергу, на 
психології, моти-
вах, які штовхну-
ли людину на 
злочин. На пер-
шому місці – при-
чина, і тільки по-
тім – наслідок. 
Головне питання: 
як звичайнісінька 
людина стає зло-
чинцем?

06.25 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.20 Зiркове життя
10.15 Х/ф «Абонент 

тимчасово 
недоступний»

14.30 Кохана, ми вбиваємо 
дiтей

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

про зiрок
19.45 Україна має талант!-4
22.00 Вiкна-Новини
22.35 Україна має талант!-4
01.55 Т/с «Доктор Хаус»
02.35 Х/ф «Днi Турбiних»
03.40 Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.05 Т/с «Татусевi доньки»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.15 Kids Time
14.35 Teen Time
14.40 Т/с «АйКарлi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Третя планета вiд 

сонця»
16.45 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.35 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.45 Т/с «Школа»
23.50 Т/с «Щоденники 

вампiра»
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.15 Служба розшуку дiтей
01.20 Т/с «Плiткарка»
02.45 Зона ночi

05.05 Х/ф «Убивство 
депутата»

06.45 Х/ф «Огарьова, 6»
08.30, 16.45, 19.00, 23.45, 

01.55, 04.10 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Версiя-3»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 Т/с «СБУ. 

Спецоперацiя»
14.30, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець» –3»
21.45 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Прокляття 

мертвого озера»
02.25 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства»

06.10 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45, 20.50 Т/с 

«Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Дикий-3»
11.50, 05.00 Нехай говорять
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20, 04.20 Говорить 

Україна
21.45 Т/с «Право на 

правду»
00.10 Т/с «Тюдори»
02.00 Х/ф «Гордiсть та 

упередження»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу
13.35 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.40, 20.25 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Одна за всiх
18.45, 00.20 БарДак
19.50, 00.55 Кузня зiрок-3
21.30 Вiталька
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба

08.10 Найкращi матчi ЧУ. 
«Чорноморець» – 
«Металiст»

10.15, 20.30 Абу-Дабi Кап. 
«Шахтар» – 
«Замалек»

12.10, 18.00 Один на один з 
Гамулою

12.40 Чемпiонат Англiї. 
«Арсенал» – «Ман. 
Сiтi»

16.00 Чемпiонат Iспанiї. 
«Валенсiя» – 
«Севiлья»

18.30, 03.05 Кубок Iталiї. 
«Iнтер» – «Болонья»

22.50 Чемпiонат Iспанiї. 
«Малага» – 
«Барселона»

00.55 Найкращi матчi ЧУ. 
«Металург» (Д) – 
«Кривбас»
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20:35 «ЇЇ СЕРЦЕ» 

ІНТЕР
Віка працює на радіо, а вечорами 
ходить з друзями в клуби. Одного 
разу їй стає погано через проб-
леми з серцем. Лікарям вдається 
знайти донора. Дівчина одужує, 
але характер у неї змінюється. Це 
вже не та весела дівчина.

21:50 «ВІДПЛАТА» 

1+1
Томас Крейвен — поліцейський 
детектив, дочку якого було вби-
то. Щойно розпочавши розслі-
дування, герой з’ясовує, що 
смерть її не була випадковою. 
Сліди приводять до корумпова-
них кіл влади.

01:00 «МІСІЯ «СЕРЕНІТІ» 

УКРАЇНА
Капітан Малькольм Рейнольдс, 
ветеран міжгалактичної війни, 
після відставки живе тим, що 
«грачує» галактикою і розслідує 
злочини. Під його керівницт-
вом — дружна команда з повною 
відсутністю дисципліни.

01:55 «У ПОШУКАХ ГАЛАКТИКИ» 

ІНТЕР
Чотири роки актори вершили 
подвиги у телесеріалі «У по-
шуках галактики».  Минуло 
двадцять років, і героям се-
р і а л у  з а л и ш а є т ь с я  л и ш е 
згадувати часи колишньої 
слави...

13:00 «ПОВЕРНЕННЯ «СВЯТОГО ЛУКИ» 

НТН
З музею викрадена картина 
«Святий Лука». До пошуків ше-
девра підключається полковник 
міліції Зорін. Його чекає важкий 
поєдинок із досвідченим злочин-
цем, який намагається продати 
картину за кордон...

13:55 «ІСТОРІЯ ВІЧНОГО КОХАННЯ, АБО ПОПЕЛЮШКА»

1+1
Це не та історія про бідну дівчину, 
знайома всім із дитинства. Дані-
елла не чекала, коли приїде принц 
на білому коні й відвезе її у казко-
вий замок. Навпаки, це Даніелла 
прийшла принцу на допомогу і 
врятувала йому життя...

18:10 «ВИГЛЯД ЗВЕРХУ КРАЩИЙ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Донна мріє стати стюардесою 
міжнародних авіаліній, щоб по-
бачити світ. Вона готова на все, 
щоб її мрія здійснилася. Але до-
рога до мети виявляється на-
багато крутішою, ніж припускала 
Донна...

19:00 «СТИРАЧ» 

ICTV
Джон Крюгер «стирає» всі сліди 
людей, котрі знаходяться під 
охороною програми захисту 
свідків. Йому необхідно врятувати 
жінку, яка готова викрити опера-
цію з продажу злочинцям супер-
зброї...

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 07.40 Православний 

календар
06.25, 07.15 Країна on-line
06.30 АгроЕра
06.35, 07.30 Глас народу
06.45 Вiстi.Ru
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «I. Алфьорова. 

Нiчого не минає»
09.00, 21.00, 01.20 

Пiдсумки дня
09.20, 14.40 Т/с «Маруся»
10.55 Х/ф «Син полку»
11.55 Вiра. Надiя. Любов
12.50, 05.10 Надвечiр'я
13.25 Х/ф «Гiркий ялiвець»
15.25, 01.55 Бiатлон. Кубок 

свiту. Спринт 
(чоловiки)

17.10 Концерт Вiтаса 
«Повернення 
додому»

19.55 Зимовий жарт
20.40, 01.35 After Live
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Секунда 
удачi»

00.30 Пiдсумки
00.50 П'ятниця
03.40 Нацiональна 

двадцятка
04.50 Д/ф «Дiм, зiтканий iз 

фарб та полотна»

05.30 Т/с «Докази»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у 

«Подробицях»
07.35 Ранок з «IНТЕРом»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «IНТЕРом»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «IНТЕРом»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Дiльничний»
11.05 Слiдство вели...
12.00 Новини
13.00 Слiдство вели...
13.50 Детективи
14.20 Судовi справи
15.10 Сiмейний суд
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не 

було»
20.00 Подробицi
20.30 Спорт у 

«Подробицях»
20.35 Х/ф «Її серце»

22.30 Д/ф «Росiя. Повне 
затемнення»

23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Кiмнати смертi. 
Царство кiсток»

01.20 Подробицi
01.50 Х/ф «У пошуках 

галактики»

03.25 Жадiбнiсть

06.10 ТСН

06.45 Снiданок з 1+1

07.00 ТСН

07.10 Снiданок з 1+1

07.25 М/с «Ескiмоска»

07.30 Снiданок з 1+1

08.00 ТСН

08.05 Снiданок з 1+1

09.00 ТСН

09.10 Снiданок з 1+1

10.00 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

11.50 Т/с «Шерлок»

13.50 Не бреши менi-3

14.50 Сiмейнi мелодрами

15.45 Сiмейнi мелодрами

16.45 ТСН

17.10 Т/с «Величне сторіччя. 

Роксолана-2»

19.30 ТСН

20.00 Вечiрнiй Київ

21.50 Х/ф «Вiдплата»

00.10 Х/ф «Братство вовка»

02.45 Х/ф «Рекрут»

04.30 ТСН

04.55 Сiмейнi мелодрами

05.15 Служба розшуку дiтей

05.25 Факти

05.55 Свiтанок

07.05 Т/с «Леся+Рома»

07.40 Стоп-10

08.45 Факти. Ранок

09.25 Надзвичайнi новини

10.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв»

12.35 Анекдоти по-
українськи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

14.10 Т/с «Морський 
патруль»

16.35 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв»

18.45 Факти. Вечiр

19.25 Надзвичайнi новини

20.10 Т/с «Морський 
патруль»

22.25 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»

23.50 Т/с «Таксi»

00.15 Надзвичайнi новини

01.20 Х/ф «Пiдземний свiт»

02.55 Т/с «Пiд прикриттям»

03.20 ПроЦiкаве

03.25 Свiтанок

06.00 Чужi помилки

06.45 Х/ф «Абонент 

тимчасово 

недоступний»

10.55 Х/ф «Скарлет»

Невже Ретт Бат-

лер і Скарлетт 

О`Хара розлучи-

лися назавжди? 

Що чекає чарівну 

і горду мешканку 

Півдня, на долю 

якої випали жор-

стокі випробу-

вання і поневі-

ряння, які зроби-

ли із жвавого дів-

чиська сильну і 

незалежну       

жінку?..

17.55 Вiкна-Новини

18.05 Україна має талант!-4

22.00 Вiкна-Новини

22.35 Україна має талант!-4

02.30 Х/ф «Отрути, або 

Свiтова iсторiя 

отруєннь»

04.10 Нiчний ефiр

05.10 Служба розшуку дiтей
05.15 Т/с «Як сказав Джим»
05.55 Очевидець. Найбільш 

шокуюче
06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець. 

Найсмішніше
07.05 Пiдйом
07.30 Репортер
07.40 Пiдйом
08.30 Репортер
08.45 Пiдйом
09.00 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

10.05 Т/с «Татусевi доньки»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.20 Kids Time
14.35 Teen Time
14.40 Т/с «АйКарлi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Третя планета вiд 

сонця»
16.45 Т/с «Вiола 

Тараканова. У свiтi 
злочинних 
пристрастей»

17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.45 Т/с «Школа»
23.55 Т/с «Щоденники 

вампiра»
00.50 Репортер
01.05 Спортрепортер
01.15 Служба розшуку дiтей
01.20 Т/с «Плiткарка»
02.50 Зона ночi

05.40 Х/ф «Всупереч 
усьому»

06.50 Х/ф «Вовча кров»
08.30, 16.45, 19.00, 01.15 

Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Версiя-3»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Т/с «СБУ. 

Спецоперацiя»
14.35 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Псевдонiм 

«Албанець» –3»
19.30 Т/с «Сонька – Золота 

ручка»
23.30 Х/ф «Полонений»
01.45 Х/ф «Воїн»
04.00 Х/ф «Убити 

президента»
05.30 Уроки тiтоньки Сови

06.00, 05.20 Срiбний 
апельсин

06.10 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Дикий-3»
11.50, 04.30 Нехай говорять
15.20, 02.55 Щиросерде 

зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
21.45 Т/с «Право на 

правду»
01.00 Х/ф «Мiсiя 

«Серенiтi»

09.00 Т/с «Кремлiвськi 
курсанти»

10.00 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

11.00 Т/с «Та, що говорить 
з привидами»

12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Богиня шопiнгу
13.35, 18.45 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
14.40 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Одна за всiх
19.50, 00.55 Кузня зiрок-3
21.30 Шури-Мури
21.55 Т/с «Метод Лаврової»
22.55 FAQ. Як зняти дiвчину 

i т.д.
23.00 Надто грубо для      

Ю-туба
23.25 Т/с «Реальна кров»

10.15 Чемпiонат Iталiї. 
«Парма» – «Ювентус»

12.10 Чемпiонат Англiї. 
Огляд туру

13.10 Кубок Iталiї. «Iнтер» – 
«Болонья»

15.10, 18.00 Один на один з 
Гамулою

16.00, 01.10 Абу-Дабi Кап. 
«Шахтар» – 
«Замалек»

18.30 Чемпiонат Iталiї. 
Передмова до туру

19.00 Чемпiонат Англiї. 
«Арсенал» – «Ман. 
Сiтi»

21.00, 23.55, 04.10 
Чемпiонат Iспанiї. 
Передмова до туру

21.25 Чемпiонат Нiмеччини. 
«Шальке» – 
«Ганновер»

06.00 Ранкова молитва
06.10 Свiт православ'я
06.40 Хочу все знати
07.00 Ера здоров'я
07.25 Смiх з доставкою 

додому
08.00 Шустер-Live
11.15 Рейтинг платникiв 

податкiв
12.45 Бiатлон. Кубок свiту. 

Гонка переслiдування 
(жiнки)

14.10 Мiсце зустрiчi. Гала 
концерт

15.10 В гостях у Д. Гордона
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Гонка переслiдування 
(чоловiки)

17.50 Золотий гусак
18.15 Крим-music fest
20.50 Лото «Мегалот»
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Українська пiсня
21.45 Зiрки гумору
22.50 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
23.25 Ера здоров'я
23.50 Д/ф «На вiдстанi 

душi»
01.20 Пiдсумки дня
01.35 Бiатлон. Кубок свiту. 

Гонка переслiдування 
(жiнки)

03.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Гонка переслiдування 
(чоловiки)

04.30 Нащадки
05.25 Школа юного 

суперагента

06.30 Х/ф «Синдбад. 
Легенда семи морiв»

08.10 Х/ф «Полi. Iсторiя 

папуги»

Міша, емігрант з 

Росії, який пра-

цював на батьків-

щині викладачем 

літератури, в 

Америці миє під-

логу в якомусь 

НДІ з вивчення 

тварин. У підвалі 

він знаходить па-

пугу, який вільно 

розмовляє ан-

глійською.

10.00 Орел i решка
11.00 Фестиваль «Велика 

рiзниця» в Одесi»
13.00 Т/с «Катерина-3»
20.00 Подробицi
20.25 Мiжнародний 

фестиваль гумору 
«Юрмала-2012»

22.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Кiмнати смертi. 
Комбiнацiя Бiлого 
коня»

00.10 Подробицi
00.45 Х/ф «Заводiй»
02.40 Жадiбнiсть

06.00 Голос. Дiти
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея 

«Хто там?»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
10.35 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 Свiт навиворiт-3
12.00 М/ф «Рiздвяна 

iсторiя»
13.55 Х/ф «Iсторiя вiчного 

кохання, або 
Попелюшка»

16.35 Вечiрнiй Київ
18.30 Розсмiши комiка
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Пiрати 

Карибського моря. 
Прокляття «Чорної 
перлини»

23.10 Х/ф «Кримiнальна 
фiшка Генрi»

01.20 Х/ф «Вiдплата»
03.10 Х/ф «Братство 

вовка»
Франція, XVIII 
сторіччя. Район 
Жеводан охопле-
ний жахом. Неві-
домий Звір вини-
щує жінок і дітей. 
Величезне чудо-
висько раптово 
з’являється і зни-
кає. Король Лю-
довик XV просить 
ученого шевальє 
Грегуара де 
Фронсака розслі-
дувати вбивства.

04.30 Факти
05.00 Свiтанок
05.45 Козирне життя
06.15 Т/с «Таксi»
08.30 Зiрка YouTube
09.40 Дача
10.45 Квартирне питання
11.50 Дивитися всiм!
12.50 За кермом. Прем'єра
13.20 Х/ф «Вiдшкодування 

збиткiв»
15.45 Несекретнi файли
16.45 Екстрений виклик
17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Стирач»

21.15 Х/ф «Точка обстрiлу»

Під час візиту 
президента США 
до Мадриду на 
нього здійсню-
ють замах. Охо-
ронці президен-
та, його оточення 
і навіть самі теро-
ристи намага-
ються відновити 
хід подій, і з’ясо-
вується, що у 
кожного зі свідків 

– своя версія.

23.05 Х/ф «Пандорум»
01.15 Х/ф «Легiон»
02.55 ПроЦiкаве
04.30 Свiтанок

05.50 Україна має талант!-4
08.50 Караоке на Майданi
09.40 Україна має талант!-4
15.55 Х/ф «Дванадцять 

стiльцiв»
19.00 Україна має талант!-4
23.10 Х/ф «Розумниця, 

красуня»

Соня Головіна – 

улюблениця долі. 

Вона живе у Пе-

тербурзі та має 

все, про що тіль-

ки можна мріяти: 

багатого чолові-

ка, улюбленого 

сина, високе ста-

новище у су-

спільстві, цікаву 

роботу. У житті 

Соні є двоє лю-

дей, які її коха-

ють: чоловік, рек-

тор Петербурзь-

кої академії 

Олексій Головін, і 

пластичний хі-

рург з Москви 

Олексій Князєв. 

Обидва  – розум-

ні й успішні...

02.55 Нiчний ефiр

05.35 Т/с «Тру Джексон»
06.45 Шури-Амури
09.00 М/с «Роги i копита. 

Повернення»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 Файна Юкрайна
11.00 Уральськi пельменi
12.00 Люди ХЕ
13.00 Нереальна iсторiя
14.00 Т/с «Татусевi доньки»
18.10 Х/ф «Вигляд зверху 

кращий»

20.00 Х/ф «Пенелопа»
22.05 Х/ф «Марс атакує!»
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Обiцяти – не 

значить одружитися»

Непрості стосун-
ки чоловіка і жін-
ки, які не завжди 
вірно тлумачать 
наміри один 
одного. Приваб-
ливий чоловік не 
поспішає розлу-
читися зі своїм 
статусом холос-
тяка і цим викли-
кає бурхливу ре-
акцію своєї под-

ружки.

02.45 Т/с «Плiткарка»
03.25 Зона ночi

06.00 Легенди бандитського 
Києва

06.25 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон»

08.00 Т/с «Прямуючи на 
пiвдень»

10.00 Залiзний Оскар
10.35 Крутi 90-тi
11.30, 05.10 Речовий доказ
12.00, 23.00 Свiдок
13.00 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»

15.00 Т/с «Проти течiї»
19.00 Т/с «Павутиння-5»
00.00 Х/ф «Розслiдування»
02.10 Х/ф «Джорджино»
05.35 Уроки тiтоньки Сови

06.00 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
09.00 Найкращий кухар на 

селi
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Смак граната»
13.20 Т/с «Слiд»
16.20 Т/с «П'ятницький»
19.00 Подiї
19.20 Т/с «П'ятницький»
21.40 Т/с «Мент у законi-6»
01.10 Х/ф «Запах жiнки»
03.40 Подiї
04.00 Т/с «Смак граната»

09.40 М/с «Даша-
дослiдниця»

10.05 М/с «Лiло i Стiч»
11.25 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
13.35, 22.20 Веселi мамзелi
14.00 Одна за всiх
15.00 М/ф «Воруши 

ластами, Семмi!»
16.35 Х/ф «LOL. Лiто. 

Однокласники. 
Кохання»

18.35 Х/ф «Дiти 
шпигунiв-4»

20.30 Вiталька
21.30 Даєш, молодь!
23.00 Х/ф «Вампiрелла»
00.40 Comedy Woman
01.30 Х/ф «Побачимось у 

вереснi»
02.55 До свiтанку

08.10 Найкращi матчi ЧУ. 
«Шахтар» – 
«Динамо»

10.20 Чемпiонат Англiї. 
«Арсенал» – «Ман. 
Сiтi»

12.25 Абу-Дабi Кап. 
«Шахтар» – 
«Замалек»

14.55 Абу-Дабi Кап. 
«Шахтар» – «Аль-Хiляль»

16.55 Чемпiонат Англiї. 
«Лiверпуль» – 
«Норвiч»

18.55, 02.10 Чемпiонат 
Iспанiї. «Сосьєдад» – 
«Барселона»

21.00 Один на один з 
Гамулою

21.40 Чемпiонат Iталiї. 
«Мiлан» – «Болонья»
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СКАНВОРД

18:45 «ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ» 

ICTV
Представники влади, які розслі-
дують теракт, радять Горді 
Брюеру не втручатися у цю 
справу. Але він уже втрутився в 
неї найстрашнішим чином: його 
дружина і син значаться в списку 
жертв вибуху бомби...

20:00 «ЛЮДИНА-БЛИСКАВКА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Перед поліцейським управлін-
ням Лос-Анджелеса поставлено 
завдання: знайти і знешкодити 
злочинця, на рахунку якого чи-
мало жертв. По сліду вбивці 
йдуть двоє детективів: Джек 
Коул і Джим Кемпбелл.

22:00 «ІНШИЙ СВІТ. ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
Лікан на ім'я Люціан — лідер 
перевертнів у боротьбі проти 
Віктора, короля вампірів, який 
поневолив їх. До Люціана при-
єднується Соня і допомагає 
йому в боротьбі проти торговців 
смертю, щоб звільнити ліканів.

23:15 «ПРАДА І ПОЧУТТЯ» 

1+1
Після раптової смерті батька-
мільйонера дві розпещені се-
стрички залишаються без копій-
ки грошей. З гламурного Бевер-
лі-Хіллз їм доводиться переїхати 
до своєї тітоньки у найбідніший 
район Лос-Анджелеса...

05.50 Легенди бандитського 
Києва

07.20 Т/с «Сонька – Золота 
ручка»

11.30 Легенди карного 
розшуку

12.00 Агенти впливу
13.00 Т/с «Спас пiд 

березами»
15.00 Т/с «Павутиння-5»
19.00 Т/с «Захисниця»
22.50 Х/ф «Вiдбиття»
00.50 Х/ф «Чингiсхан»
03.10 Х/ф «Шлях дракона»
04.45 Речовий доказ
05.10 Уроки тiтоньки Сови
05.35 Правда життя

06.00, 05.30 Срiбний 
апельсин

06.40 Подiї
07.00 Х/ф «I в бiдностi, i в 

багатствi»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Таємницi зiрок
11.00, 02.30, 04.45 Т/с 

«Смак граната»
13.20 Т/с «Слiд»
17.15 Т/с «П'ятницький»
19.00, 04.00 Подiї тижня
20.00 Т/с «Iнтерни»
22.00 Т/с «Мент у законi-6»
00.40 Х/ф «Лiсовик-2»

05.55 Х/ф «Полi. Iсторiя 
папуги»

07.20 М/с «Вiнкс-5»
08.15 М/с «Панда 

Кунг-Фу-2»
10.10 Школа лiкаря 

Комаровського
11.00 Хочу дитину
13.00 Т/с «Чокнута»
16.25 Х/ф «Її серце»
18.20 Т/с «Шпигун»
20.00 Подробицi
20.55 Т/с «Шпигун»
22.35 Х/ф «Подорож 

машиною часу»

Знаменитий 
письменник Гер-
берт Веллс скон-
струював маши-
ну часу, щоб пе-
ренестися у май-
бутнє. Але ге-
ніальним винахо-
дом злочинно 
скористався 
Джек-Різник і пе-
ренісся в ХХ сто-
річчя. Герберт 
Веллс вирішує 
зупинити  крива-

вого вбивцю...

00.50 Подробицi
01.30 Х/ф «Вибух з 

минулого»
03.05 Жадiбнiсть

06.00 Голос. Дiти
07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
10.35 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 Кулiнарнi курси
11.25 Велика рiзниця
13.00 Х/ф «Неймовiрнi 

пригоди iталiйцiв у 
Росiї»

15.10 Х/ф «Вагiтна бабуся»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Zолушка»
22.15 Свiтське життя
23.15 Х/ф «Прада i 

почуття»

01.20 ТСН
02.05 Х/ф «Майор Дандi»

Безстрашний ка-
валерійський 
офіцер веде свій 
різношерстий за-
гін через мекси-
канський кордон, 
переслідуючи ін-
діанців племені 
апачі, щоб уряту-
вати трьох викра-
дених білих дітей 
і помститися за 
різанину, влаш-
товану індіанця-

ми.
04.10 Х/ф «Кримiнальна 

фiшка Генрi»

05.30 Факти
05.50 Свiтанок
06.40 Квартирне питання
07.35 Анекдоти по-

українськи
07.55 Дача
09.05 Основний iнстинкт
09.30 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи
11.30 Козирне життя
12.00 Мульт особистостi
12.20 Дивитися всiм!
13.20 Кримiнальний облом
14.20 Х/ф «Стирач»
16.50 Х/ф «Точка обстрiлу»
18.45 Х/ф «Вiдшкодування 

збиткiв»

20.55 Х/ф «Легiон»
22.55 Iнший футбол
23.25 Х/ф «Пастир»

Далеке майбут-
нє. Світом прав-
лять релігія і 
церква. Свяще-
ник, порушуючи 
всі церковні за-
борони, намага-
ється вистежити 
банду вампірів, 
які викрали його 
племінницю. У 
пошуках йому 
допомагають ше-

риф і черниця ...
01.15 Х/ф «Пандорум»
03.05 ПроЦiкаве
04.35 Свiтанок

05.50 Нашi улюбленi 
мультфiльми

07.00 Україна має 
талант!-4

11.00 Караоке на Майданi
11.55 Україна має 

талант!-4
14.55 Х/ф «Розумниця, 

красуня»
19.00 Битва екстрасенсiв
20.00 Х/ф «Час щастя»
22.05 Х/ф «Час щастя-2»
00.00 Х/ф «Дочка»

Успішний бізнес-

мен випадково 

дізнається про 

зраду своєї дру-

жини з його най-

кращим другом і 

в пориві відчаю 

їде в місто свого 

першого кохан-

ня. Там у випад-

ковій повії він 

впізнає свою 

дочку, яка наро-

дилася у далеко-

му минулому...

01.50 Х/ф «Кохана 
жiнка механiка 
Гаврилова»

03.00 Нiчний ефiр

05.45 Т/с «Тру Джексон»
06.05 Шури-Амури
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лiкаря
08.25 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
09.00 М/с «Роги i копита. 

Повернення»
09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»
10.00 М/ф «Карлик Нiс»
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
13.50 Т/с «Щасливi разом»
15.45 Х/ф «Пенелопа»
17.50 Х/ф «Марс атакує!»

Вони маленькі, 
зелені та дуже 
злі. Вони приле-
тіли з Марса і хо-
чуть захопити 
всю Землю. Пре-
зидент США, ге-
нерали і марша-
ли у шоці: вони 
не знають, що 
робити. І тільки 
одна божевільна 
бабуся зможе 
врятувати рідну 
планету...

20.00 Х/ф «Людина-
блискавка»

22.00 Х/ф «Iнший свiт. 
Повстання ліканiв»

23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Вигляд зверху 

кращий»
01.40 Т/с «Плiткарка»
02.25 Зона ночi

10.05 М/с «Лiло i Стiч»
10.40 М/ф «Воруши 

ластами, Семмi!»
12.05 Х/ф «Книга джунглiв. 

Iсторiя Мауглi»
13.45 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
14.50 Х/ф «LOL. Лiто. 

Однокласники. 
Кохання»

16.50 Х/ф «Дiти 
шпигунiв-4»

18.45 Одна за всiх
19.50 Вiталька
21.05 Даєш, молодь!
22.10 Х/ф «Наречена будь-

якою цiною»
00.10 Comedy Woman
01.00 Х/ф «Небо. Лiтак. 

Дiвчина»
02.25 До свiтанку

08.55 Чемпiонат Англiї. 
«Лiверпуль» – 
«Норвiч»

11.00, 04.40 Д/ф «Бути 
«Лiверпульцем»

12.00 Один на один з 
Гамулою

12.30 Urban Freestler Poland
12.55 Чемпiонат Iспанiї. 

«Осасуна» – 
«Депортиво»

15.55 Чемпiонат Iталiї. 
«К'єво» – «Парма»

17.55 Чемпiонат Англiї. 
«Тоттенхем» – МЮ

19.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Атлетико» – 
«Леванте»

21.55 Чемпiонат Iспанiї. 
«Валенсiя» – «Реал»

00.10 Чемпiонат Англiї. 
«Тоттенхем» – МЮ

06.00 Ранкова молитва
06.10, 09.30 Крок до зiрок
06.40 Час культури
07.10 Твiй голоc
07.30 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Смiх з доставкою 

додому
09.05 Золотий гусак
10.10 Маю честь запросити
10.55 Ближче до народу
11.30, 02.00 Бiатлон. Кубок 

свiту. Естафета 
(жiнки)

13.00 Шеф-кухар країни
13.50 Криве дзеркало
15.00 Наш спорт
15.10, 03.30 Бiатлон. Кубок 

свiту. Естафета 
(чоловiки)

16.50 Концерт Вiтаса «Пiснi 
моєї мами»

18.05 Крим-music fest
20.50, 01.50 Офiцiйна 

хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки 

тижня
21.30 Фестиваль пiснi та 

гумору в Коблево
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.05 Д/ф «На вiдстанi 

душi»
05.05 Д/ф «В'ячеслав 

Чорновiл. 
Український вiсник»
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ПРИКОРДОННИК

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

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ! ГОРОСКОП

Чого чекати від року прийдешнього
Новий 2013 рік буде щедрим на мудрі рішення та сміливі вчинки. 

А чого чекати кожному знаку зодіаку окремо?

Вже сьогодні Овнам по-
трібно налаштовуватися на 
активний спосіб життя, дещо 
змінювати в режимі харчу-
вання. Зірки цього року люб-
лять ініціативних, рухливих 
Овнів,  готових до ділових по-
їздок, відряджень та активної 

роботи. Особисте життя буде бурхливим – 
доведеться сваритися, потім миритися, по-
тім знову з’ясовувати стосунки, і так майже 
весь рік. Тільки коли новий 2014 замаячить 
на горизонті, пристрасті поч нуть вщухати, і 
це буде означати початок тривалого періоду 
стабільних взаємин. 

Рік Чорної Водяної Змії 
Тельці збираються почати 
вельми енергійно. Порада тут 
тільки одна: піклуватися і дба-
ти про своє самопочуття. Най-
більш сприятливим виявиться 
період до середини літа. А ще 
одним позитивним моментом для Тельців 
стане хвиля нових корисних знайомств. 
У грошових справах Тельцям  слід бути як 
можна більш обережними і вести справи 
якомога коректніше. В особистому житті 
2013 рік прогнозує деяку нерівність. 

Зі своїми професійними 
проблемами Близнюки зали-
шаться  один на один. Зірки 
радять в цьому році прояв-
ляти підвищену обережність 
до витрат і капіталовкладень. 
Близнюкам у рік Змії вдасться 

підняти свої взаємини з коханими на якіс-
но новий рівень. Неодружені і незаміжні 
скріплять свій союз шлюбом. У плані фі-
зичного самопочуття все буде добре. Що ж 
стосується емоційного здоров’я, то потрібно 
постаратися зберігати душевну рівновагу в 
будь-яких ситуаціях.  

Рік для Раків розділить-
ся на 3 періоди. У січні все 
буде непогано. Однак уже в 
лютому-квітні найменша не-
увага до свого самопочуття 
може обернутися загострен-
нями старих або спалахами 
нових захворювань. Вийшовши з цієї кризи, 
Раки відчують себе непогано. Професійна 
сфера принесе чимало клопотів. Незапла-
новані перевірки, розрив уже усталених ді-
лових зв’язків – все це не кращим чином 
вплине на кінцеві результати. Найбільш 
важкою видасться весна. І тільки в середині 
осені проблеми почнуть «відпускати». Фі-
нансово 2013 рік обіцяє пройти рівно.

Леви в плані самопо-
чуття можуть відчувати себе 
цілком спокійно. Цей рік – 
чудовий шанс реалізувати, 
нарешті, давно задумане. 
У грошових питаннях буде 
спостерігатися позитивна 

динаміка. Збільшуватися будуть і доходи, 
і видатки. Однак вдасться вирішити деякі 
значні проблеми, та й витрати не переви-
щать прибутки. Так що в цілому рік ви-
явиться вдалим і залишить по собі відчуття 
задоволення.  

Діви просто зобов’язані 
взяти за правило систематичні 
заняття спортом. Другим слід 
обрати періодичне усамітнен-
ня від усіх і від усього. Так, ма-
буть, вдасться справлятися з 
перевтомою, дратівливістю, яких у наш час 
вже неможливо уникнути. Люди творчих 
професій випробують натхнення і підйом. 
Доходи в рік Чорної Водяної Змії Дів не роз-
чарують. Особливо вдалим виявляться осін-
ній та зимовий періоди. Шанс на любов у 
Дів нинішнього року однозначно є. 

Червоною ниткою крізь 
весь рік для Терезів повинна 
пройти працьовитість. Якщо 
в першій половині року Тере-
зи слідуватимуть цьому пра-
вилу, то в другій, нарешті, по-
чнуть отримувати результати 

докладених зусиль. Назовні вийде саме все 
те потаємне і давно забуте. Це, звичайно 
ж, зовсім не означає, що проявиться щось 
неприємне, можливо, якраз, відбудеться 
відновлення старих і дуже очікуваних від-
носин. 

Якщо в рік Чорної Водя-
ної Змії Скорпіони зуміють 
не доводити себе до стресів і 
перевтоми, то, в цілому, їхнє 
самопочуття можна вважати 
досить стабільним. Звичайно, 
є декілька критичних періо-
дів: квітень – червень, а потім 
жовтень. Скорпіонам не уникнути сварок 
і непорозумінь. Утім, якщо Скорпіони зу-
міють пройти крізь усі ці терни з честю, їм 
вдасться прорватися до значних кар’єрних 
висот. Скорпіонам не варто бути надто мар-
нотратними. 

Стрільцям у Новому році 
зірки нітрохи не загрожу-
ють негативом. Навпаки, їм 
гарантований нормальний 
імунітет і стабільний стан 
нервової системи. У цілому 
рік для Стрільців буде не-
поганим. Представникам 

творчих професій, швидше за все, вдасться 
реалізувати щось давно задумане. 2013 рік 
віщує Стрільцям масу подій і емоцій. Гроші 
доведеться вкладати в проекти або витрача-
ти. Як наслідок, у певні моменти відчувати 
їх нестачу або ж насолоджуватися плодами 
кар’єрного росту та підвищенням особисто-
го добробуту.  

Ризики захворіти будуть 
досить великі, так що дове-
деться тримати, як кажуть, 
вухо гостро. До осені ситуація 
стабілізується. Рік для Козе-
рогів ознаменується значни-
ми успіхами. Дуже важко буде 
знайти справу або заняття, яке виявилося б 
цьому «земному» знаку не по плечу. Причо-
му, період кар’єрного сходження й успіхів у 
професійній діяльності буде тривати майже 
весь рік.  2013 рік обіцяє Козерогам непога-
ний рівень доходів. На особистому «фронті» 
у Козерогів можливі деякі труднощі. 

Водоліям потрібно по-
старатися протриматися 
на плаву. Справа в тому, що 
труднощів у професійній 
сфері буде не уникнути, тому 
доведеться запастися терпін-
ням і працьовитістю. І нехай 
навіть весь рік буде здаватися 

одним суцільним буднем, але витримавши 
його з гідністю, Водоліям вдасться заклас-
ти непогану основу для свого подальшого 
кар’єрного росту. Однак буде важко втри-
мати гроші у своїх гаманцях. Можливі нові, 
неймовірно яскраві стосунки. 

Хоч у Риб самопочуття 
і не буде ідеальним, але їм 
вдасться пройти усі випро-
бування з честю. У новому 
році Рибам рекомендується 
не псувати стосунки з на-
чальством. Хоч і хвилепо-
дібно, але доходи все ж будуть надходити в 
гаманці. Так що 2013 рік для Риб можна в ці-
лому вважати позитивним. Потрібно лише 
бути готовими до того, що доведеться часто 
перебувати далеко від дому. Зате з’явиться 
можливість поліпшити свої житлові умови.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 26 грудня 2012 року № 662 - ОС
полковник юстиції
по Азово-Чорноморському регіональному 
управлінню ДПСУ
підполковнику юстиції ЛЯШУКУ Сергію 
Федоровичу
підполковник
по Північному регіональному управлінню 
ДПСУ
майору ПРИСЯЖНЮКУ Ігорю 
Миколайовичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору ГОРДІЙЧУКУ Віталію Миколайовичу

від 27 грудня 2012 року № 664 - ОС
підполковник
по Північному регіональному управлінню 
ДПСУ
майору ЗАГІРНОМУ Анатолію Вікторовичу
по Південному регіональному управлінню 
ДПСУ
майору КОНДРАТЮК Діані Вікторівні
майору ЛАВРЕНТЬЄВУ Сергію 
Анатолійовичу
по Азово-Чорноморському регіональному 
управлінню ДПСУ
майору КОТЛЯРЕНКУ Олексію 
Анатолійовичу

по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору БЕЗКРОВНОМУ Ярославу 
Вікторовичу
майору ДАХНУ Олександру Васильовичу
майору ЗІНОВ’ЄВУ Івану Геннадійовичу 
капітан 2 рангу
по Азово-Чорноморському регіональному 
управлінню ДПСУ
капітану 3 рангу ЛИТВИНЕНКУ Олексію 
Валерійовичу
капітану 3 рангу КОЛЕСНИКУ Сергію 
Анатолійовичу
підполковник медичної служби
по Центральному клінічному госпіталю ДПСУ
майору медичної служби КОВАЛЮ Олегу 
Петровичу

від 29 грудня 2012 року № 647 - ОС
підполковник
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору СОРОКІНУ Владиславу 
Володимировичу 
капітан 2 рангу
по Південному регіональному управлінню 
ДПСУ
капітану 3 рангу АРСЕНЮКУ Володимиру 
Сергійовичу

Управління кадрів АДПСУ 

Син-прикордонник вітає з Днем народження 
свою матір, прекрасну людину, неповторну 
жінку БОНДАР Ганну Ігнатівну. 
Бажаю сонця на кожній стежині,
Пригорщі повні здоров’я й краси,
Світлої долі, завжди молодої
На нинішній день і майбутні часи.
Бажаю радості, щастя без ліку,
Міцного здоров’я, мирного неба і довгого віку!

Ветерани-прикордонники та друзі 
щиро вітають з 60-річним ювілеєм 
колишнього командира полку зв’язку 
Держприкордонслужби нині полковника у 
відставці ПАНАСЕНКА Анатолія Андрійовича! 
Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а родинний 
затишок, благополуччя, гарний настрій і надалі 
супроводжуватимуть Вас у подальшому житті. 
Козацького Вам здоров’я! 

Родина, друзі та колеги від щирого серця 
вітають з Днем народження начальника відділу 
оборонної, мобілізаційної роботи та організації 
антитерористичних заходів Мостиського 
прикордонного загону - підполковника 
Олександра Степановича ОСАДЧУКА! 
Тебе з Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
Кар’єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!

Щиро вітаємо з Днем народження найкращого 
в світі чоловіка, батька і дідуся – генерал-
майора у відставці Миколу Сергійовича 
РАКОВИЧА!
З Днем народження всім родом вітаємо!
Щасті, здоров’я й удачі бажаємо!
Хай радість приносить кожна година,
Спокійною буде життєва стежина
Достатку, поваги, любові,
Ти гідний щасливої долі!
Здоров’я міцного на довгі роки
Бажаємо тобі ми усі залюбки
Хай доля дарує щастя довіку
Достатку і миру у домі без ліку!

З любов’ю, дружина, діти, онуки

Персонал відділу прикордонної 
служби «Порубне» Чернівецького 
прикордонного загону щиро 
й сердечно вітає з Днем народження 
підполковника КАКОВКІНА Андрія 
Валерійовича!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Тобі в житті перетинає шлях!

Колегія Державної прикордонної служби України та персонал 
Адміністрації ДПСУ вітає з Днем народження першого заступника 
Голови Державної прикордонної служби України – директора 
Департаменту охорони державного кордону генерал-полковника 
Павла Анатолійовича ШИШОЛІНА! Ваш життєвий шлях є прикладом 
сумлінного та високопрофесійного ставлення до своїх службових 
обов’язків, а високі особисті якості уособлюють високий рівень 
керівника, для якого найвищими критеріями є честь і гідність. 
Нехай Ваш професійний досвід, компетентність і постійне відчуття 
особистої відповідальності за доручену справу й у подальшому будуть 
надійними порадниками у всіх починаннях! Від усього серця бажаємо 
невичерпності життєвих сил, наснаги, натхнення та благополуччя! 
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя й родинного затишку!

Колегія Державної прикордонної служби України 
та персонал Адміністрації Держприкордонслужби України 
вітає з Днем народження директора Міжнародно-правового 
Департаменту АДПСУ генерал-лейтенанта Олександра Григоровича 
МЕЛЬНИКОВА! Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної 
професійної діяльності були міцне здоров`я, серце, сповнене любові 
та добра, натхненна думка й щирі почуття! Нехай повсякденними 
супутниками на Вашому професійному шляху будуть творча наснага, 
бажання віддано служити народу України, душевна щедрість і мудре 
слово! Зичимо міцного здоров’я, щастя, благополуччя на довгі роки, 
глибокої людської шани, реалізації всіх задумів і планів та  родинного 
тепла! Хай здійснюються всі Ваші мрії та сподівання, а життя зігрівають 
людські серця, відкриті назустріч Вам! 


