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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

«Держприкордонслужба – системний
і прогнозований партнер»

А той
третій празник...

Прикордонно-представницька та міжнародна
діяльність Держприкордонслужби відіграє важливу
роль у забезпеченні правопорядку на державному
рубежі. Про тонкощі міжнародної діяльності
відомства «ПУ» спілкувався з заступником директора
Міжнародно-правового департаменту – начальником
управління міжнародного співробітництва АДПСУ
генерал-майором Анатолієм ЗАРИЦЬКИМ.

Водохреща, або Йордан – третє
і заключне у циклі різдвяних
свят. Цей день дуже важливий
для усіх християн, адже знаменує
хрещення Сина Господнього.
«Христос хрещається», – вітаються
в честь празника віряни. – «У ріці
Йордан», – чують у відповідь.
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Милі славного літопису

90

90-річчя з дня створення святкує
Севастопольський загін Морської
охорони. Його історія почалася у
січні далекого 1923 року, коли в
Севастополі з’явилася морська
прикордонна флотилія. Охоронці
рубежів у морській формі не
лише забезпечили порядок на
воді. Вони гармонічно влилися в
життя міста, стали невід’ ємною
частиною його історії, одним із символів захищеності української
землі від загарбників, контрабандистів, браконьєрів... І сьогодні
прикордонники цього загону примножують славні досягнення своїх
попередників. Перед ними стоїть відповідальне завдання – достойно
вести загін до сторічного ювілею.
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УРЯДОВА ІНІЦІАТИВА

НОВИНИ

n Шенгенська
віза: чітко
й зрозуміло

У Міністерстві закордонних
справ України переконані,
що введення унiверсального
списку документiв, необхідних
для оформлення вiз до країн
Шенгенської угоди, – це лише
«справа часу». Нагадаємо, що
на сьогодні Україна провадить
ґрунтовну й системну роботу
щодо отримання вищезгаданого
списку. Для цього багато заходів
вживається як Києвом, так і
Брюсселем, налагоджується
співпраця в даному напрямі
з посольствами іноземних
держав, акредитованих в
Україні. На даний час перелік
документів уже складений,
доопрацьовуються лише деталі,
уточнюються та конкретизуються
спірні питання. Про це
повідомив перший заступник
мiнiстра закордонних справ
України Руслан ДЕМЧЕНКО.
Він також зазначив, що під
час опрацювання такого
універсального списку українська
сторона керується необхiднiстю
мiнiмiзувати кiлькiсть
документiв, якi громадянам
України необхідно подавати для
отримання шенгенської візи.
Влас. інф.

Купуй «made in Ukraine»
Низку законопроектів, які мають стимулювати розвиток внутрішнього
виробництва та внутрішнього ринку в Україні, планує найближчим часом
підготувати Кабінет Міністрів України. До того ж, планується законодавчо
закріпити переваги тих учасників держзакупівель, які виробляють товари чи
надають послуги в нашій державі. Про це повідомив під час виступу на засіданні
Уряду Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Олег БОЙКО

За словами Миколи АЗАРОВА, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає
від Уряду створення системної програми
активізації внутрішнього виробництва. Глава Кабінету Міністрів України повідомив,
що у цих програмах необхідно закріпити
позитивні тенденції, яких уже досягнуто,
і закласти практичні механізми зростання виробництва за конкретними напрямами. Це, в першу чергу, машинобудування,
IT-технології, індустріальне виробництво
сільгосппродукції. А також відновлення
зростання в галузях, які переживають складний період розвитку: таких, як нафтохімічна, хімічна та гірничо-збагачувальна.
Передумови для цього нині є. Поперше, тому, що внутрішній ринок України
зараз має достатній потенціал. По-друге,
незважаючи на складні часи, країна є привабливою для інвесторів. Минулого року
вони продемонстрували високу активність

у проектах, орієнтованих на модернізацію
виробництва і на внутрішній попит. Так,
2012 року в Україні введено в експлуатацію
найпотужніший новітній електросталеплавильний завод у Дніпропетровську. Там же,
у Дніпропетровській області, запущено в
роботу нові виробничі лінії трубного заводу.
В Київській області став до роботи новітній
завод металоконструкцій. У Кіровоградській області розпочато будівництво заводу з виробництва ядерного палива тощо.
Всього за минулий рік введено в експлуатацію понад 30 тільки великих промислових
об’єктів. У ці об’єкти інвестовано понад
1,5 мільярда доларів. Поточного року ці ж
інвестори планують вкласти у розвиток ще
1,6 мільярда доларів.
Глава Уряду заявив, що влада сьогодні
повинна стимулювати і підтримувати «інвестиційний ентузіазм». Особливе значення тут має законодавче забезпечення механізмів і стимулів розвитку. Серед важливих
їх елементів Микола АЗАРОВ назвав питання щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання.
СПІВПРАЦЯ

Україна-МОМ:
взаємна дяка
за співпрацю

n Шкільні

медогляди
повертаються
Уряд повернув профілактичні
медичні огляди учнів у
навчальних закладах. Згідно
з нещодавно прийнятою
постановою, обов’язкові
медичні профогляди учнів
загальноосвітніх навчальних
закладів проводитимуться щороку.
За словами міністра освіти і
науки, молоді та спорту України
Дмитра ТАБАЧНИКА, під час
проведення «загальноукраїнських
батьківських інтернет-зборів»
таке рішення підтримали
понад 84 % батьків школярів.
Шкільним медобстеженням
охоплюватимуться всі, хто
навчається. Це дасть змогу
вчасно виявляти захворювання
чи схильність до них та надавати
відповідну медичну допомогу
школярам. Відновлення
обов’язкових медоглядів
у навчальних закладах не
перешкоджає обстеженню у
сімейних лікарів і терапевтів
загальної практики.
www.kmu.gov.ua

n Обережно:
заборона

Препарат «Буторфанол
тартрат», який є обов’язковим
у медичних аптечках першої
допомоги, що реалізуються
на території України, і
повинен міститися в кожному
українському автомобілі,
включено до Єдиного переліку
товарів, до яких застосовується
заборона чи обмеження на вивіз
чи ввіз державами-учасницями
Митного союзу (Росія, Білорусь та
Казахстан) у рамках Євразійського
економічного союзу в торгівлі з
третіми країнами.
www.customs.gov.ua

Прем’єр-міністр України також вимагає внесення до Парламенту законопроекту
«Про внесення змін до Закону України «Про
здійснення державних закупівель». Пропонується, щоб документ на період до 31
грудня 2015 року надавав право замовнику
у разі проведення процедур закупівель встановлювати до учасників торгів такий кваліфікаційний критерій, як наявність власних
виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.
– Такі зміни до процедури держзакупівель стимулюватимуть іноземні компанії
та підприємства активізувати створення
виробництв і сервісних центрів в Україні.
Отже, прийняття даного Закону – це потужна підтримка тій програмі активізації
внутрішнього виробництва, яку розробляє
Уряд, – заявив Прем’єр-міністр.
n

Міністр закордонних справ України Леонід КОЖАРА
прийняв Керівника Представництва Міжнародної організації
з міграції в Україні Манфреда ПРОФАЗІ. Під час зустрічі
дипломати обговорювали нагальні питання взаємодії.
Влас. інф.

У ході діалогу керівник вітчизняного Міністерства закордонних справ висловив подяку пану ПРОФАЗІ за його активну особисту роль у здійсненні заходів на території України, а також
висловив зацікавленість у розвитку плідного співробітництва у
майбутньому.

Так, протягом останніх 15 років діяльності в Україні МОМ безпосередньо або через своїх партнерів, надала допомогу більш ніж
300 тисячам мігрантів, постраждалим від торгівлі людьми та іншим
вразливим групам.
Можливості МОМ активно залучаються до здійснення евакуаційних заходів щодо громадян України, які перебувають у
кризових регіонах. Зокрема, 2012 року у зв’язку з ескалацією
сирійського конфлікту в Україну евакуйовано 499 наших співвітчизників. 139 із них повернулися на Батьківщину саме завдяки
сприянню МОМ.
Висока оцінка була з вдячністю сприйнята паном ПРОФАЗІ,
який зі свого боку запевнив, що активна взаємна підтримка та тісні
партнерські стосунки, які склалися на цих важливих напрямках, поглиблюватимуться й надалі.
У свою чергу керівник Представництва МОМ високо оцінив
кроки української сторони, спрямовані на удосконалення законодавства у міграційно-візовій сфері, а також протидії торгівлі людьми, зазначивши, що досягнуті Україною результати мають важливе
значення у контексті провадження безвізового діалогу з ЄС.
n

АКТУАЛЬНО

Аби паспорти відвантажили…
З 2 січня 2013 року підрозділи Державної міграційної
служби України розпочали оформлення паспортів
громадянина України для виїзду за кордон.
dmsu.gov.ua

Наприкінці 2012 року ДМС
України проведено всі необхідні підготовчі заходи, пов’язані
з передачею від МВС України
функції з оформлення закордонних паспортів. Зокрема, передано необхідну документацію,
обладнання, здійснено передбачені законодавством заходи із
закупівлі бланків та підготовки
фахівців тощо. У перших числах січня мали місце поодинокі

випадки незначних (до 3 днів)
затримок у видачі документів
за заявами, оформленими до
1.01.2013, які були пов’язані із
технологічними процесами передачі справ від МВС до ДМС
України.
Однак без проблем ці процеси все ж таки не проходять. Досить об’єктивно з цього приводу
прокоментував газеті «Урядовий
кур’єр» перший заступник начальника управління Державної
міграційної служби України в
Луганській області Дмитро ГОРБУНОВ.

– У зв’язку з реформуванням
нашої служби обсяг обов’язків,
покладених на наших працівників, дуже зріс, – розповідає він.
– На працівників нині лягло велике навантаження. У половині
районів області весь процес забезпечують всього по три співро-

бітники міграційної служби. Тобто на одного нашого працівника
навантаження становить близько
15 тисяч жителів. Ми намагаємося зробити все, що від нас залежить, аби подолати черги. Для
цього встановили чіткий графік
прийому громадян. У цілому
люди з розумінням ставляться як
до терміну видачі документів, так
і до неминучих клопотів.
Отож сьогодні підрозділи
міграційної служби приймають
заяви громадян на оформлення
документів для виїзду за кордон,
у тому числі й на термінове (до
10 днів) оформлення, а також видають паспорти за заявами, поданими до 1.01.2013 до підрозділів
МВС. Також у штатному режимі
триває процес виготовлення та
відвантаження готових документів у всі області України.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ІННОВАЦІЇ

За два етапи до біометричного контролю
Згідно із законом «Про єдиний державний демографічний реєстр» з 1
січня 2013 року українцям надається право оформляти нові біометричні
паспорти. Для їх перевірки у громадян, котрі перетинатимуть державний
кордон, Держприкордонслужбі необхідно мати обладнання, вартість
закупівлі якого обійдеться в понад 116 млн. гривень.
Влас. інф.

Про це повідомив перший заступник
Голови Державної прикордонної служби
України генерал-полковник Павло ШИШОЛІН. Процедури закупівлі заплановані
на 1 квартал нинішнього року.
Виконувати заходи з облаштування кордону зчитувальними пристроями планується
в 2 етапи: 1-й – 2013 року, а 2-й – 2014 року.

У рамках першого етапу на вдосконалення спеціального програмного забезпечення
необхідно близько 480 тис. гривень, а на
вдосконалення технічної складової – близько 68,74 млн. гривень. У рамках 2-го етапу на
удосконалення технічної складової необхідно 46,84 млн. гривень.
Павло ШИШОЛІН, зокрема, зазначив,
що на заходи, пов’язані з закупівлею обладнання для перевірки паспортів, у державному бюджеті поточного року передбачено
13,5 млн. гривень.

Також 2013 року планується залучення
міжнародної технічної допомоги в обсязі
5 млн. євро. Крім того, Держприкордонслужба планує провести аудит і переробку
відомчої нормативної бази.
Тим не менше, закон про біометричні
паспорти на практиці почне діяти не раніше
квітня нинішнього року.
n

РОБОЧА ЗУСТРІЧ
Роман ТКАЧ

Заради комфорту
громадян
Проблема облаштування та утримання
місцевих пунктів пропуску Сумщини знаходиться
на особливому контролі не лише у керівництва
прикордонного загону, а й у обласних керманичів.
Про це красномовно свідчить нещодавня робоча
зустріч начальника Сумського прикордонного
загону полковника Павла ЛИСАКА та заступника
голови Сумської ОДА Ігоря ЯГОВДИКА.

Насамперед слід зазначити, що
нині на території Сумщини функціонує 11 місцевих пунктів пропуску. Водночас Угодою між Україною
та РФ про порядок перетинання
українсько-російського державного
кордону жителями прикордонних
регіонів у Сумській області передбачено існування 35 місцевих пунктів
пропуску. Отож органам місцевого
самоврядування спільно з прикордонниками у цьому напрямку є ще
багато над чим працювати. Саме це
й стало головною темою наради.
Серед головних проблем – виділення із місцевих бюджетів кош
тів для розбудови місцевих пунктів пропуску, відсутність належних
під’їзних шляхів до більшості з них,
забезпечення пунктів пропуску
електро- та теплопостачанням. А
це, у свою чергу, не дає можливості
забезпечити відповідний рівень безпеки під час здійснення прикордонного контролю.
На переконання полковника
Павла ЛИСАКА відсутність нормальних умов для несення служби
прикордонними нарядами негативно впливає й на імідж держави.

Заступник голови Сумської
ОДА Ігор ЯГОВДИК дав доручення
відповідним структурам облдержадміністрації створити робочу групу з
вивчення даного питання. Він запропонував включити до її складу
депутатів обласної ради, представників обласної та районних державних адміністрацій, сільських та
селищних рад, Сумського прикордонного загону й Сумської митниці, фахівців автодору, екологічної
інспекції та енергетиків. Результатом роботи даної групи має бути
прийнята обласна цільова програма
щодо облаштування та утримання
місцевих пунктів пропуску. Також
зазначене питання планується винести на найближчу сесію обласної
ради, до участі в якій буде запрошено і керівництво прикордонного
загону.
– На першочергову увагу Програми заслуговує ремонт доріг
до місцевих пунктів пропуску та
забезпечення їх системою електропостачання. Головною метою
вжиття практичних заходів є забезпечення комфортних умов для
перетинання державного кордону
громадянами, котрі проживають у
прикордонних регіонах України та
Російської Федерації», – підкреслив Ігор ЯГОВДИК.
n

РІЗДВЯНІ СВЯТА

Дітвора засіяла ВПС «Рава-Руська»
Усім добре відомий давній
український звичай, коли на
Старий Новий рік хлопчаки
ходять оселями і радісно
засівають, промовляючи: «На
щастя! На здоров’я! На Новий
рік!». Саме такі віншування
лунали у відділі прикордонної
служби «Рава-Руська»
Львівського прикордонного
загону, куди завітали місцеві
засівальники.

n GPS проти
пильності

Лише одного кілометра не
вистачило п’яти, озброєним
GPS-навігатором, ліванським
громадянам для того, щоб
опинитися в Польщі. Омріяна
подорож була припинена
співробітниками ВПС
«Сянки» Мостиського загону,
які отримали від одного
місцевого жителя повідомлення
про те, що на околиці села
з автомобіля висаджено
групу невідомих азіатської
зовнішності. Організувавши
пошук, прикордонники
затримали і транспортний
засіб і його нещодавніх
пасажирів. Всіх затриманих
притягнуто до адміністративної
відповідальності. Їхню подальшу
долю вирішуватиме суд.
Віктор КАШИН

n Арифметика
китайської
рукавички

Прикордонники Одеського
загону спільно з представниками
митниці викрили в Одеському
морському торговельному порту
невідповідність між заявленою
кількістю прибулих із Китаю на
адресу однієї української компанії
рукавичок та реальним обсягом
вантажу. Так, замість зазначених
у декларації близько 58 тисяч пар
насправді було виявлено майже
640 тисяч. Товар, попередня
вартість якого сягає близько 450
тисяч гривень, вилучено.
Олександр ЯКОВЕНКО

n Італійська
пропажа

До пункту пропуску «Тиса» з
Угорщини прибув BMW X5
з молдовськими номерними
знаками. У ході перевірки
оперативними співробітниками
Чопського загону було
встановлено, що іномарку
із вказаним номером кузова
в Республіці Молдова не
зареєстровано. Втім, у базі
Інтерполу, коштовне авто, яким
керував громадянин Молдови,
обліковано як викрадене в Італії.
Транспортний засіб вилучено,
його вартість сягнула понад 230
тисяч гривень.
Роман ПАВЛЕНКО

n Хутряний рейс

Ярослава МЕЛЬНИК

Традиційно, вже п’ятий рік поспіль, 14
січня до рава-руських «зелених кашкетів»
навідується малеча з місцевого Будинку
дитячо-юнацької творчості.
Більш ніж двадцятеро дітей (від восьми до тринадцяти років) в українських національних костюмах перетворили відділ
прикордонної служби на театральну сцену,
на якій, як і годиться в такий день, дітлахи
засівали, щедрували, а «циганка» охоче «во-

3

рожила» прикордонникам. Правоохоронці
зустріли виступ надзвичайно радісно, адже
він був цікавим, веселим і по-дитячому дотепним.
Коли феєричне дійство підійшло до завершення, вражені прикордонники, як і
належить справжнім господарям, до яких
навідалися засівальники, не залишили маленьких артистів без гостинців. Численні
солодощі та свіжоспечені пампушки миттю
розійшлися поміж дітворою.

Любов ТОВАРЯНСЬКА, керівник цього
виступу, щиро подякувала прикордонникам
за постійну допомогу та співпрацю. Адже її
вихованці брали участь у конкурсі дитячого
малюнк а «Кордон очима дитини», змаганнях «Юні друзі прикордонників», під час екскурсій відвідували музей у відділі прикордонної служби «Рава-Руська». Окрім того, Любов
Михайлівна підкреслила, що малеча завжди з
нетерпінням чекає зустрічі зі своїми героями
– прикордонниками.
n

На Луганщині співробітники
Держприкордонслужби
затримали двох наших
співвітчизників, які рухалися
на автомобілі Mitsubishi між
російським населеним пунктом
Рогалик та українською Красною
Талівкою. Спроба непомітно
перетнути кордон стала
зрозумілою, коли прикордонники
оглянули транспортний
засіб. Чоловіки мали при собі
близько 500 шкурок ондатри,
які планували реалізувати в
Україні. На порушників 35 та 42
років складені адміністративні
документи. Автомобіль
разом з вантажем передано
представникам митниці.
Андрій ДЕМЧЕНКО
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 2, 18 січня 2013 року
ТЕТ-А-ТЕТ

«Держприкордонслужба –
системний і прогнозований
партнер»
Прикордонно-представницька та міжнародна діяльність Держприкордонслужби відіграє
важливу роль у забезпеченні правопорядку на державному рубежі, є ефективним інструментом
налагодження добросусідських відносин із сусідніми країнами та формує позитивний
імідж відомства у світі. Про тонкощі міжнародної діяльності відомства «ПУ» спілкувався з
заступником директора Міжнародно-правового департаменту – начальником управління
міжнародного співробітництва АДПСУ генерал-майором Анатолієм ЗАРИЦЬКИМ.
Бесіду вів Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
– Анатолію Михайловичу, як Ви
оцінюєте роботу управління минулого року? Чи всі заплановані заходи
міжнародної співпраці виконані?
– Те, що відомство успішно
розвивається з року в рік зміцнюючи свої позиції за усіма напрямами,
видно навіть, як та кажуть, неозброєним оком. Ключем до успіху
є інноваційні системні підходи,
фаховість, професіоналізм та відданість всього багатотисячного прикордонного колективу улюбленій
справі – служінню Вітчизні.
Сьогодні, завдяки системним
змінам, реформаторським підходам, матеріально-технічному забезпеченню ДПСУ міцно стоїть на
ногах.
Тому для мене особисто, усього
колективу управління та департаменту це означає наступне: робота з налагодження та зміцнення
міжнародної співпраці з нашими
колегами – не самоціль, а один із
інструментів виконання головного завдання ДПСУ з охорони кордону, підвищення рівня регіональної та європейської прикордонної
безпеки.
На засіданні Колегії ДПСУ
у грудні минулого року Голова Служби генерал армії України Микола ЛИТВИН діяльність
відомства на міжнародній арені
оцінив як успішну. Що стосується завдань, визначених Колегією
на поточний рік, то вони, на мою
думку, є простими і зрозумілими:
кожний напрям службової діяльності має удосконалюватися. Саме
тому, в основі нашої діяльності
– довіра, партнерство та прагматизм на що, власно кажучи, будуть
спрямовані всі наші зусилля.
Минулого року одним з пріо
ритетів діяльності Служби було
визначено реалізацію Плану дій
щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, розширення
участі у міжнародних програмах та
започаткування співробітництва з
новими партнерами, участь у договірно-правовому оформленні державного кордону. Як бачите, зав
дання мають державне значення.
До того ж минулого року Україна зустрічала гостей футбольного
чемпіонату Євро-2012, тому для
прикордонників роботи вистачало. Але ж спрацювали зразково
та професійно. Беззаперечно, в
цьому є певна заслуга колективу
нашого управління. Взагалі хочу
додати, що Держприкордонслужбу України знають далеко за межами нашої держави, нас поважають, з нами рахуються. Сьогодні
українське прикордонне відомство – системний і прогнозований
партнер. Це не мої слова, а оцінка
наших закордонних колег.

– Минулого року відбулася історична подія – розпочалася демаркація українсько-російського кордону.
Які ще заходи договірно-правового
оформлення державного кордону
були реалізовані?
– Дійсно, це дуже важлива для
обох держав подія. Адже майже
2000 кілометрів спільної сухопутної ділянки кордону всі ці роки
були недемарковані. А законодавча невизначеність територіальних
питань може призвести до виникнення осередків напруженості на
окремих ділянках кордону.
Щодо інших заходів. Протягом
минулого року наші фахівці брали
участь у переговорах щодо підготовки проекту міжурядової Угоди
про точку стику державних кордонів України, Польщі та Білорусі,
у засіданнях спільних українськоросійських та українсько-молдовських демаркаційних комісій, а
також у засіданнях українськопольської, українсько-румунської,
українсько-угорської та українсько-словацької
прикордонних
комісій.
Варто відзначити, що Верхов
ною Радою України ратифіковано міжурядові угоди з РФ про
співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб,
транспортних засобів і товарів на
українсько-російському кордоні
та про порядок перетинання
українсько-російського кордону
жителями прикордонних регіонів
України та РФ, з Республікою Білорусь – про спрощений порядок
переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС.
– Такі заходи потребують напрацювання чіткої та недвозначної
нормативно-правової бази…
– Безумовно, наша діяльність
будується на міцному законодавчому фундаменті, тому Держ
прикордонслужба
реалізувала
низку законодавчих ініціатив,
доленосних не лише для відомства, а й для держави загалом. На
цьому поприщі минулого року ми
досягли серйозних результатів.
Скажімо, з нашими угорськими
колегами підписано міжурядову
угоду про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску,
з Польщею – про здійснення
прикордонно-митного контролю
під час Євро-2012 на території
Польщі, міжвідомчі протоколи з
Прикордонною службою Молдови про спільне патрулювання
українсько-молдовського кордону
та Прикордонною Вартою Польщі
про умови функціонування консультаційних пунктів.
Крім того, незабаром у білоруському місті Гомель відбудеться
зустріч Голови ДПСУ генерала армії України Миколи ЛИТВИНА
з керівником прикордонного
відомства
Республіки
Білорусь полковником Олександром

БОЄЧКОМ. У ході заходу плану
ється підписання міжурядової угоди
про порядок перетину українськобілоруського державного кордону
жителями Рокитнівського району Рівненської області України і
Столинського району Брестської
області РБ. Це вирішить вже довготривалу проблему пропуску місцевих мешканців через державний
кордон для збору дикоросів.
– Які нові та найбільш
актуальні напрями у співпраці з
такими організаціями, як Місія ЄС
EUBAM та Європейське агентство
FRONTEX?
– Що стосується EUBAM.
Це вже наш довготривалий і
надійний партнер, з яким приємно мати справу. Ми постійно проводимо спільні заходи на
українсько-молдовському
кордоні. У рамках проекту «Зразкові
пункти пропуску» на постійній
основі проводяться тренінги з
протидії корупції та дотримання правил поведінки. Минулого
року підготовлено 30 мультиплікаторів зі спільного патрулювання
українсько-молдовського кордону, проведено експеримент з удосконалення спільного контролю
в пункті пропуску «РосошаниБричень» тощо.
Згідно спільного з Місією плану, ДПСУ продовжує практику
проведення спільних операцій
правоохоронних органів України
та Молдови за участю представників правоохоронних органів країн
ЄС. Крім того, наразі триває робота з удосконалення механізму
обміну інформацією з Прикордонною службою Молдови, готуються
спільні аналітичні звіти з оцінки
безпеки на спільному кордоні,
які надсилаються до Єврокомісії,
FRONTEX та Європолу. Як бачимо, співпраця з Місією є ефективною, взаємокорисною та надає нам
можливість обміну досвідом у сфері
прикордонної безпеки.
Стосовно
співпраці
з
FRONTEX хочу нагадати, що
Україна одна з перших з пострадянських країн підписала угоду
про співпрацю з цією агенцією.
Ми вже багато років досить плідно співпрацюємо та маємо значні
успіхи і здобутки.
До сказаного треба додати:
одним із результатів нашої практичної співпраці з цими організаціями є те, що оцінки України
у сфері прикордонної безпеки
останнім часом лише зростають.
Гарним прикладом цього є зустріч
генерала армії України Миколи
ЛИТВИНА з керівником Агенції FRONTEX генералом Ілккою
ЛАЙТІНЕНОМ, який співпрацю
з Україною оцінює як одну з найкращих. Підписаний план співробітництва між ДПСУ та FRONTEX
на 2013–2015 роки значно розширює формат нашої співпраці та
відкриває нові перспективи.

ВІЗИТКА СПІВРОЗМОВНИКА
ЗАРИЦЬКИЙ Анатолій Михайлович.
1981 року закінчив Вище прикордонне військово-політичне училище
КДБ СРСР і 2002-го – Дипломатичну академію МЗС України. Проходив
службу у прикордонних військах, військах урядового зв’язку КДБ СРСР,
Національній гвардії України. З 2002 року – в Державній прикордонній
службі України (Держкомкордоні України). З 1996 року обіймає керівні
посади, безпосередньо пов’язані з міжнародним співробітництвом.
До речі, минулого тижня Анатолій Михайлович відсвяткував свій
55-й день народження. З цієї нагоди колектив редакції висловлює
ювіляру свою повагу та бажає міцного здоров’я та життєвої наснаги,
професійних успіхів, особистих досягнень і здобутків, сімейного щастя,
злагоди й добробуту!

– Товаришу генерале, як узагалі
характеризується співробітництво
з представниками правоохоронних
органів інших країн? Чи продовжується практика залучення іноземних експертів до професійної підготовки охоронців рубежу?
– Ми проводимо активну та
системну роботу у цьому напрямі, постійно шукаємо нові форми
співпраці. З метою припинення
протиправної діяльності на кордоні 2012 року спільно з Прикордонною службою ФСБ РФ проведено
операцію «Запад-2012» та спільні
оперативно-профілактичні заходи з протидії браконьєрській діяльності в акваторіях Азовського
та Чорного морів, з Прикордонною службою Молдови – операції
«Євро-2012» та «Поділля». Було
забезпечено реалізацію планів
двостороннього співробітництва з
прикордонними відомствами суміжних країн, а також ФРН, Латвії,
Болгарії та Китаю. Забезпечено обмін інформацією з правоохоронними органами Франції, Великобританії та Австрії, започатковано
співпрацю зі Службою з питань
імміграції та кордонів Португалії,
а також зі Службою охорони кордонів МВС Литви. Досить активно ми співпрацювали й у рамках
Чорноморського форуму, правоохоронних відомств країн ГУАМ,
Ради командувачів прикордонних
відомств СНД. Водночас протягом минулого року проведено 3815
прикордонно-представницьких зустрічей. Як результат – на кордоні
не допущено прикордонних інцидентів і конфліктних ситуацій.
Найяскравіше правоохоронна
взаємодія проявила себе під час
Євро-2012. У рамках спільної з
FRONTEX операції «Eurocup 2012»
8 наших офіцерів було направлено
до аеропортів країн ЄС та міжнародного координаційного центру,
14 представників прикордонних
служб країн ЄС прибули до аеропортів приймаючих міст України.
Щодо другого питання. Як і в
попередні роки зарубіжні експерти
систематично залучаються до підготовки нашого персоналу. Найбільш активно – у Навчальному

центрі ДПСУ, який, до речі, вважається одним із кращих у Східній
Європі. Завдяки залученню проектів міжнародно-технічної допомоги ми довели його матеріально-технічну базу до найвищого якісного рівня. Засвідчив це
й Президент України Віктор
ЯНУКОВИЧ під час свого візиту
до Центру. Однак хочу сказати про
інше: наразі відомство підійшло
до того рівня, що такі поважні
міжнародні організації, як ОБСЄ,
МОМ, МАГАТЕ вже системно запрошують наших офіцерів у якості
міжнародних експертів. Це про
щось говорить, чи не так?
– А як стосовно міжнароднотехнічної допомоги. Прокоментуйте, будь-ласка, цей напрям діяльності та чого вдалося досягти
торік?
– Відповідно до завдань, визначених Головою Служби, пріоритетом у нашій діяльності було
зосередження на ефективну реа
лізацію проектів міжнародної
технічної допомоги у сфері посилення прикордонного та міграційного менеджменту, удосконалення
системи управління персоналом,
протидії корупції, покращення
інфраструктури та матеріальнотехнічної бази прикордонних підрозділів тощо.
Минулого року за фінансової
підтримки Уряду США, Євросоюзу, МОМ, МАГАТЕ, ОБСЄ
реалізовувалося
18
проектів
міжнародно-технічної допомоги.
Результатом роботи стало отримання обладнання та техніки на
суму більше 262 мільйонів гривень, в тому числі: 245 автомобілів,
квадрациклів, снігоходів і автобусів, 2-ох човнів, встановлення
стаціонарних систем радіаційного
контролю у 9 пунктах пропуску.
Завершується будівництво 7 пунктів тимчасового тримання.
Ми й надалі не сидітимемо
склавши руки, а активно вишукуватимемо можливості для нарощення технічної складової у
поєднанні з бюджетним фінансуванням. Вітчизняне прикордонне
відомство має великий кредит довіри у міжнародних донорів.
n
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ЮВІЛЕЙ
Результати
служби Севасто
польського загону
Морської охорони є
яскравим підтвер
дженням вірності
тим славним бойо
вим традиціям, які
закладені поперед
никами та зберіга
ються і примножу
ються сьогоднішнім
поколінням охорон
ців морських рубежів. На озброєння приходить
нова техніка, оновлюється інфраструктура
всебічного забезпечення, створені належні умо
ви для виконання службових обов’язків.
Виконання завдань з охорони державного
кордону – це щоденна копітка праця кожного,
хто пов’язав своє життя з морською прикор
донною службою.
Щиро вітаю весь персонал загону, його ве
теранів з 90-річним ювілеєм частини! Бажаю
усім міцного здоров’я, родинного благополуччя,
успіхів у почесній справі – охороні кордонів
Вітчизни!
Генерал-лейтенант Анатолій ХОРТЮК,
начальник Азово-Чорноморського
регіонального управління ДПСУ
Історія Балакла
ви, мальовничого ку
точка Севастополя,
нерозривно пов’язана
з морякамиприкордонниками.
Вони обороняли
наше місто в перші
дні війни, активно
співпрацювали з
місцевим населен
ням у повоєнні роки,
започаткували
добру традицію прийняття в гурток юних
друзів-прикордонників учнів початкових класів.
І сьогодні співпраця з патріотичного виховання
молоді нашого міста-героя активно продов
жується. Усі міські заходи у нас не проходять
без участі особового складу Севастопольського
загону Морської охорони. Нам дуже приємно, що
першому у своїй серії катеру типу «Орлан» при
своєно почесне найменування «Балаклава».
Вітаю усіх з ювілеєм! Щастя та миру вам і
вашим родинам, шановні прикордонники!
Тетяна ЛОБАЧ,
голова Балаклавської районної
у місті Севастополі Ради

Милі славного літопису
90-річчя з дня створення
святкує Севастопольський
загін Морської охорони.
Його історія почалася у січні
далекого 1923 року, коли
в Севастополі з’явилася
морська прикордонна
флотилія. Охоронці рубежів
у морській формі не лише
забезпечили порядок на
воді. Вони гармонічно
влилися в життя міста, стали
невід’ємною частиною його
історії, одним із символів
захищеності української
землі від загарбників,
контрабандистів, браконьєрів...
І сьогодні прикордонники
цього загону примножують
славні досягнення своїх
попередників. Перед ними
стоїть відповідальне завдання –
достойно вести загін до
сторічного ювілею.
Андрій БАЗАН
Буквально з перших днів створення
флотилії її моряки з повною віддачею
виконували головні завдання – протидію контрабанді та незаконним перетинанням кордону. Попереду було
неодноразове реформування, вдосконалення
організаційно-штатної
структури, створення на базі загону
першої морської прикордонної школи
фахівців молодшого керівного складу.
З дня заснування і до початку Великої
Вітчизняної війни військовослужбовцями частини затримано контрабанди на більш як 14 млн. карбованців та
близько 2500 порушників державного
кордону.
З початком війни загін переходить в оперативне підпорядкування
Чорноморського флоту. Його катери виконують завдання з охорони
військово-морських баз і комунікацій,
супроводження транспортів, беруть
участь у проведенні десантних операцій.

Особовий склад демонструє зразки
мужності та відваги.
– Кожен вихід у море міг бути останнім. Катер з дерев’яною обшивкою, запасом бензину для трьох двигунів, боєзапасом для гармат і кулеметів та глибинними
бомбами на борту фактично був «пороховою діжкою». Але ми ніколи не пасували
перед ворогом. Перемогу у бою здобували
інколи на межі людських можливостей, а
подекуди й найдорожчою ціною – життям, – згадує 93-літній ветеран, капітан
1 рангу у відставці Павло СИВЕНКО,
який у роки війни командував «МО-65» –
єдиним в історії радянського флоту «гвардійським» катером.
– Із 1600 курсантів школи молодшого командного складу загону, які
обороняли підступи до Севастополя у
період з 10 по 22 листопада 1941 року
на Балаклавських висотах, в живих залишилося лише 50. Герої знищили 60%
особового складу 101-ої німецької піхотної дивізії, але оборону витримали, –
розповідає у своїй ще не опублікованій
документально-художній повісті «Школа мужності» ветеран частини капітан
3 рангу запасу Микола ДІДЕНКО.
За героїзм і мужність у роки Великої Вітчизняної війни дев’ять моряківприкордонників загону удостоєні високого звання Героя Радянського Союзу.
Після війни загін продовжив виконання своїх основних завдань шляхом
постійного патрулювання катерами визначеної ділянки територіального моря
з високою результативністю. Свідчен-

ням чого є те, що лише за період з 15 по
24 листопада 1949 року катер ПК-118
пройшов 600 миль, оглянув 114 суден та
затримав 34 судна-порушники прикордонного режиму.
30 квітня 1975 року загін нагороджено орденом «Червоного прапора».
Поступово відбувалася модернізація, на озброєння морських прикордонників надходили нові зразки техніки.
2005 року на базі загону створюється
спеціальне угрупування різнорідних сил
і засобів для захисту суверенних прав
України у її виключній (морській) економічній зоні.
– За підсумками 2012 року спе
ціальним угрупуванням затримано 2 та
видворено за межі В(М)ЕЗ 6 турецьких
рибопромислових шхун, відшкодовано
збитків державі на суму понад 200 тис.
грн., вилучено понад 40 км браконьєрських сіток. У результаті пошуковорятувальних заходів врятовано 2 судна.
Ми брали участь у міжнародних навчаннях «Чорноморський Яструб 2012».
Отримали від промисловості чотири
нових катери типу «УМС 1000» та один
«Орлан» вітчизняного виробництва.
Попереду далеко не легкі будні, але я
впевнений, що з тим багажом надбань
і навиків, які є у нас, ми забезпечимо
повне та своєчасне виконання поставлених перед нами завдань, – прокоментував результати службової діяльності
командир Севастопольського загону
Морської охорони капітан 1 рангу Ігор
ТКАЧУК.
n

НАДПСУ

Збір з науковим підходом

У Національній академії Державної прикордонної служби України відбувся навчальнометодичний збір науково-педагогічного складу вишу. Тво ректора академії генералмайор Ігор ТОМКІВ довів до учасників заходу результати діяльності науковців і педагогів
закладу за підсумками 2012 року, а також визначив пріоритетні завдання на 2013 рік.
Володимир ЗАХАРЧУК
Торік колектив відмінно впорався з основними завданнями,
визначеними керівництвом закладу та відомства. Налагоджено цілісну, чітку та збалансовану
організаційно-штатну структуру
вишу, визначено основні напря-

ми розвитку системи підготовки
офіцерських кадрів з урахуванням
перспективи розвитку прикордонного відомства України та сучасної
специфіки оперативно-службової
діяльності органів охорони державного кордону.
За результатами виконаної роботи НАДПСУ отримала схвальну
оцінку від Колегії відомства, а також міжнародних експертів. Аби

не зупинятися на досягнутому,
учасники зборів приступили до
визначення нових завдань для подальшого удосконалення системи
підготовки офіцерських кадрів.
Генерал-майор Ігор ТОМКІВ
наголосив, що підготовка науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації залишається пріоритетним
напрямом діяльності, оскільки, їх
кількісний та якісний склад забез-

печує виконання акредитаційних
вимог, що висуваються до навчальних закладів. Саме від наукового
потенціалу академії залежить її
статус. А певні досягнення у цьому
напрямі є. Так, 2012 року здобувачами академії успішно захищено
2 докторські та 17 кандидатських
дисертацій.
Вагомим науковим внеском у
розбудову прикордонного відомства України є розробка наукових
і навчально-методичних праць.
Так, науковцями академії опрацьовано 95 наукових праць, із них
12 – виконано на замовлення Адміністрації Держприкордонслужби, 49 – науково-дослідних робіт,
4 – монографії, 2 – підручники та
40 – навчально-методичних посібників.
Нинішнього року персоналу
НАДПСУ доведеться вирішувати цілу низку складних завдань,
спрямованих на подальше підвищення якості підготовки офіцерських кадрів. Реалізувати потрібно
основні вимоги Президента України та Адміністрації Держприкордонслужби щодо повноцінного
впровадження системи інтегрованого управління кордонами, а
також проведення комплексу заходів, спрямованих на ефективну
реалізацію Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015

роки. Крім того, буде продовжено
становлення та подальший розвиток новостворених кафедр і факультетів.
Зовсім скоро прикордонна
альма-матер проводитиме планову
акредитацію напряму підготовки
«правознавство» та спеціальностей: «правоохоронна діяльність»,
«оперативно-службова
діяльність» та «управління діями прикордонних підрозділів (частин,
з’єднань)», «автомобілі та автомобільне господарство».
Важливим
нововведенням
в академії стане підготовка офіцерів із знаннями та вміннями
начальника відділу прикордонної служби 3-ої та 4-ої категорій.
Важливе місце в навчальному
процесі відводиться подальшому запровадженню дистанційної
форми професійної підготовки,
мультиплікації та підвищення рівня володіння іноземними мовами
персоналу підрозділів і органів
охорони кордону.
Немає жодних сумнівів, що
із
визначеними
завданнями
науково-педагогічний
склад
НАДПСУ впорається «на відмінно». А це у свою чергу принесе
лише позитивні зрушення у системі якісної підготовки сучасного
високопрофесійного
охоронця
вітчизняного рубежу.
n
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ЗАРУБІЖНИЙ ОГЛЯД

На кордонах закордону

ПАР

Контрабандист постійно вдається до все новіших і сучасніших способів неправомірного переміщення через
кордон певних товарів. У цьому значенні варто відзначити найбільш креативних у цій справі – мексиканських
правопорушників, адже погодьтеся: пневматична гармата, заряджена марихуаною, не так часто стріляє на кордонах
інших держав. А от ліванські «винахідники» не такі екстравагантні у виборі способу контрабанди, оскільки шлунок
сьогодні вважається, як-то кажуть, «класичною» схованкою для дрібного товару на кшталт діамантів.
США
ГАРМАТНИЙ ПОСТРІЛ... МАРИХУАНОЮ

ЄС
ДЕКЛАРУВАТИ ПОТРІБНО ВСЕ
Починаючи з 1 січня поточного року
на території Європейського Союзу почали
діяти нові правила переміщення валюти.
Так, на всій території ЄС вступила в дію
єдина форма митної декларації для заяви
фізичних осіб про переміщення коштів.
Тепер при прибутті й від’їзді з території
ЄС громадянин, який має при собі суму від
10 тисяч євро, зобов’язаний подати митну
декларацію двічі – як при ввезенні, так і
при вивезенні коштів.
Декларувати потрібно не тільки готівку
в євро, але й еквівалент у будь-якій іншій
валюті, а також цінні папери. Дані вимоги діють навіть у тому випадку, коли проїжджаєте через країни ЄС транзитом. Нові
заходи пояснюють боротьбою зі злочинністю й тероризмом.
Якщо в декларації будуть подані недостовірні або неповні відомості, заявника
чекає покарання, а гроші можуть конфіскувати.
n

Про знахабнілих мексиканських мафіозі та наркоторговців уже ходять легенди й
відзнято не один десяток фільмів. Мабуть,
найближчим часом до цієї когорти долучиться новий не менш цікавий персонаж
– мексиканський контрабандист. І недаремно. Американські прикордонники
досі не перестають дивуватися з винахідливості даної категорії правопорушників.
Ось, для прикладу, місцеві наркоконтрабандисти почал вдаватися до нового способу переправки товару дурману через
мексикансько-американський кордон –
за допомогою пневматичної гармати вони
перекидали банки з марихуаною.
Про це «ноу-хау» повідомили правоохоронці США, коли рапортували про
конфіскацію 33 жерстяних банок з марихуаною загальною вагою 38 кілограмів. За
даними американської сторони, банками
«вистрілювали» з території Мексики з відстані приблизно 150 метрів за допомогою
пневматичної гармати. Вартість конфіскованих «снарядів» з травичкою оцінюється у понад 42 тисячі доларів США.
ЄГИПЕТ

КОБРА-МАНДРІВНИÖЯ

РОСІЯ
12 КІЛОГРАМІВ ЗОЛОТОГО ПІСКУ
В історії прикордонного пункту пропуску Російської Федерації «Забайкальськ» це найбільша спроба контрабанди золота.
Місцеві прикордонники затримали на
російсько-китайському рубежі чоловіка,
який намагався вивезти до Китаю 12 кілограмів золотого піску. Правоохоронці
зазначають, що пакет із золотом був знайдений в машині Toyota Hiace жителя Забайкалля. Цікаво, що правопорушник навіть не намагався заховати дорогоцінний
метал. Він також відмовився пояснити,
де взяв золото. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи. Остаточний висновок про наявність
та процентний вміст золота в піску буде
зроблено після проведення відповідної
експертизи.
Нагадаємо, що влітку цього року на
італійсько-швейцарському кордоні правоохоронці затримали контрабандиста,
котрий мав намір непомітно від прикордонників провезти 50 кілограмів золота.
Ринкова вартість вилученого у італійського бізнесмена золота склала 2 мільйони євро.
n

«Такого ми ніколи не бачили, – заявив
представник американського Прикордонного патруля. – З катапультами вже
мали справу, але гармата – це вперше на
моїй пам’яті».
Розслідування почалося після того, як
на території США приблизно в 150 метрах
від кордону з Мексикою було знайдено 33
банки, заповнені марихуаною. Пізніше
прикордонники знайшли балон з вуглекислим газом, який використовували для
заправки гармати.
n

Літак авіакомпанії Egypt Air, який
летів з Каїра в Ель-Кувейт, здійснив екстрену посадку через кобру, яка вирішила
прогулятися в салоні, повному пасажирів.
Як наголошується, єгипетська кобра
знаходилася у ручній поклажі громадянина Йорданії, котрий летів даним авіарейсом. Під час польоту вона втекла, а коли
господар спробував її зловити, то, не довго думаючи, вкусила його. Природно, що

після цього в салоні почалася паніка, і пасажири затоптали змію.
Екіпаж літака ухвалив рішення здійснити екстрену посадку в Хургаді з метою
надання постраждалому йорданцю медичної допомоги. Його доставили в лікарню, де він протягом доби знаходився під
пильним наглядом лікарів, а літак продовжив свій шлях до Кувейту.
Як наголошується, правоохоронні
органи почали розслідування з метою
з’ясувати, як постраждалому вдалося пронести змію на борт.
Нагадаємо, що єгипетська кобра належить до сімейства аспидових і поширена
в північній, східній і західній Африці, а
також на аравійському півострові. Її отрута має нейротоксичну дію і становить загрозу для життя людини. В античні часи
укус єгипетської кобри використовувався
в якості одного з видів страти.
n

ШЛУНОК У ДІАМАНТАХ
Співробітники аеропорту Йоганнесбурга затримали 25-річного ліванця,
шлунок якого, як виявилося пізніше,
був заповнений надзвичайно дорогоцінним камінням. У травній системі затриманого було виявлено 220 оброблених
алмазів. Як повідомляє влада ПівденноАфриканської Республіки, вартість знахідки оцінюється приблизно в 2,25 мільйона доларів США.
Діаманти були виявлені в животі ліванця на спеціально визначеному пункті
для огляду в аеропорту. Після цього молодого чоловіка затримали. Наступним
питанням, яке повинні були вирішити
правоохоронці, – як дану контрабанду
вилучити. Тут, звичайно, варіантів було
небагато – правопорушнику дали проносний засіб.
За даними поліції, контрабандистневдаха намагався вивезти ограновані
алмази в Дубай. Кому саме призначався
захований в животі вантаж, невідомо.
Примітно, що останнім часом такі випадки непоодинокі. Нещодавно схожа
історія сталася на ювелірній виставці в
Шрі-Ланці. Відвідувач заходу проковтнув
діамант вартістю близько 14 тисяч доларів.
Найкумедніше в цій історії те, що камінець, яким «поласував» злочинець, виявився підробкою. А зроблено це було
для того, аби відволікти увагу поліції від
справжньої крадіжки, яка відбувалася у
той же час у тому ж музеї.
n
АВСТРІЯ
НАЙСОЛОДША КОНТРАБАНДА
Австрійські прикордонники нещодавно успішно запобігли спробі контрабанди
18 тонн шоколаду, який зловмисники намагалися вивезти до Чехії.

ПОЛЬЩА
ВІЗОВІ МАХІНАТОРИ З УКРА¯НСЬКОЮ ПРОПИСКОЮ
Працівники Прикордонної Варти
Республіки Польща в різних частинах
країни затримали 16 громадян України, які використовували видані їм
польські візи не за призначенням або
працювали з порушенням чинних у
Польщі правил.
Так, дев’ятьох українців затримали
працівники Шльонського відділу Прикордонної Варти на південному заході
Польщі. Серед них – четверо громадян
України їхали автобусом з Чехії з візами, виданими для роботи на польських працедавців за спрощеною системою працевлаштування. Ще п’ять
українців працювали не на тих працедавців, які оформили для них заявку на роботу, на підставі яких вони отримали візу
до Польщі.
Прес-служба прикордонного відомства Польщі додає, що ще семеро українців затримала польсько-німецька група
прикордонників за отримання польської

візи нечесним шляхом. Один із затриманих українців допомагав перетнути кордон між Польщею та Німеччиною групі з
семи російських громадян чеченської національності.
Прикордонники анулювали візи
усім затриманим українцям та зобов’язали
їх добровільно покинути польську
територію.
n

Віденські правоохоронці дивуються:
на що ж усе таки сподівалися правопорушники. Адже документи на 33 контейнери з молочним шоколадом було сфальсифіковано, причому не дуже вдало. Та й
перевозив товар на фурі зі словацькими
номерами водій, документи котрого також виявилися фальшивими.
У прикордонній службі Австрії відзначають, що поки невідомо, де саме затримані
спромоглися поцупити стільки шоколаду.
Між тим, це вже не перша за поточний
рік спроба вивезти з Австрії велику партію
контрабандних харчових продуктів. Влітку прикордонники повідомили про те, що
на кордоні з Угорщиною затримано майже 10 тонн краденого часнику, а до цього
поліція заарештувала фургон з 1 тонною
полуниці, яку злодії зібрали за ніч на одній із місцевих ферм.
Шпальту підготувала
Валентина ЛАЗАРЧУК
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А той третій празник...
Водохреща, або Йордан – третє і заключне у циклі різдвяних свят. Цей день
дуже важливий для усіх християн, адже знаменує хрещення Сина Господнього. Він
має давні цікаві традиції святкування. «Христос хрещається», – вітаються в честь
празника віряни. – «У ріці Йордан», – чують у відповідь.
Святе Євангеліє говорить,
що після того, як 30-річний Ісус
Христос був хрещений Іоаном
Хрестителем у Йордані, небеса
розкрилися над ним і звідти зійшов Дух Святий у вигляді голуба та пролунав голос Господній:
«Це Син мій любий, якого я уподобав». У зв’язку з цим у день
Водохреща святкується також
Богоявлення.
Схожі з християнськими ритуали святкування мали місце і
ще до хрещення Русі й означали надання воді сонячної сили.
За часів язичництва в це свято
відзначалося народження богині води Дани. Від давніх звичаЧи не пірнути
в ополонку? Так
думає чимало люду
перед Водохрещем.
А організм
витримає? Можливо.
Але це питання
індивідуальне.
Так, два роки тому
китаєць Цзинь
СУНХАО встановив
світовий рекорд,
просидівши в одних
лише шортах у
посудині з льодом на
сильному морозі 120
хвилин. Звичайно,
переважна більшість
племені людського
не пройшла б і
половини такого
випробування.

їв слов’ян збереглося особливе
ставлення до води у цей день.
Нині на Водохреща усюди,
де є церкви освячується вода.
Вважається, що у цей день вона
набуває цілющих властивостей і
зберігає їх протягом року. І зараз
залишається загадкою той факт,
що вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися тривалий час.
Ще з апостольських часів
було прийнято освячувати воду в
ріці або озері, для чого в ожеледь
пробивали широку ополонку —
йордань (часто у вигляді хреста),
навколо якої відбувалася хресна
хода. Саме з йордані й набирали

освяченої води. А найсміливіші
повністю поринали у холодну
воду. Ця традиція нині активно
відроджується, і Церква її підтримує, водночас священнослужителі наголошують, що це не є
якась канонічна вимога, а лише
традиція.
Йорданська вода буде цілющою, але це не «жива вода» з
казок. Зцілює не сама рідина, а
віра, без якої це буде лише Н2О.
Так само вона не змиває гріхів,
бо робить це лише сповідь та
щире каяття. А тих, хто бачить у
йорданському купанні магічний
обряд доведеться розчарувати,
адже Господь не творить чудес

там, де людина їх очікує просто
з цікавості, без щирого наміру
скористатися ними задля власного спасіння. Щоб свячена вода
приносила користь, потрібно
дбати про чистоту власних думок
і вчинків.
Для тих, хто зважився пірнати на Водохреща не з цікавості,
вартувало б спершу сходити в

церкву на службу. Налаштуватися на духовне, відірватися від
мирської суєти, щоб зрозуміти,
чого ти чекаєш від свого вчинку.
Традиція вимагає перехреститися і занурюватися тричі з
головою, але, як зазначалося,
це лише традиція і ніяких строго визначених вимог щодо цього
немає.
n

В ополонку
за адреналіном
й ендорфіном
Кому в «моржі»,
а кому – ні

То ж кому можна, а
кому ні – пірнути в крижану воду? Загалом навіть
здоровій людині не рекомендується вдаватися до
подібного екстриму без
попередньої підготовки.
Але, якщо ви обливаєтеся
холодною водою, бігаєте
босоніж по снігу і впевнені у своєму організмі,
то вперед… Якщо ж ні,
то наступна інформація
може виявитися корисною.
Кожному, у кого є сумніви чи витримає здоров’я
іспит холодною водою,
краще
проконсультуватися з лікарем. Є чимала
кількість протипоказань
щодо таких стресів і переохолоджень.
Зокрема,
медики не рекомендують
зимове купання людям,
які мають запальні захворювання носоглотки,
серцево-судинної системи, центральної нервової
системи,
периферійної
нервової системи, ендокринної системи, органів
зору, дихання, сечостатевої системи тощо. Також
не бажано стресове охолодження людям з послабленим імунітетом, так як під
час занурення імунітет підскочить на максимум, але
днів за два виснаженому
організму важко буде про-

тистояти будь-яким застарілим проблемам чи новим
хворобам.
Лікарі не радять купатися в мороз дітям, особ
ливо немовлятам, у яких
ще не налагоджена система терморегуляції. Батьки можуть не встигнути
помітити швидкого обмороження, а потім через
їхню легковажність дитина
може захворіти на пневмонію, менінгіт та інші хвороби. Більше того, є певна
категорія здорових людей,
яким заглиблення в ополонку можуть бути протипоказані. Це ті, в кого аномальні реакції на холод,
надмірні тепловтрати організму, часті судороги тощо.
Наслідки холодного стресу
для таких осіб можуть бути
непередбачуваними. Проте вибір робить кожен сам.
Якщо ви все ж таки наважилися пірнути, то варто
відповідно підготуватися.
Взяти одяг та взуття, яке
легко знімається й одягається, шапочку для купання. Прихопити килимок,
на якому можна стояти і
переодягатися. Щоб не йти
до ополонки босоніж, краще мати неслизькі тапочки
або шерстяні шкарпетки
(можна прямо в них і зайти
у воду). Перед зануренням
варто трохи розігрітися –

пострибати, поприсідати,
але тут бажано не перестаратися.
Щодо погоди, то нинішнього року синоптики
прогнозують, що на Водохреща в Україні буде переважно незначний морозець,
а подекуди й плюсова температура. Стовпчик термометра в цей день у країні не
повинен опуститися нижче
-10ОС. Це хороші умови для
новачків.
Місце для купання має
бути безпечним, без осколків льоду та ковзанок поряд, також бажано, щоб
були східці та перила.
Як новачкам, так і бувалим важливо не купатися наодинці. Краще, щоб
поряд завжди був хтось,
хто зможе допомогти. Водночас, якщо ви купаєтеся в
ополонці, будьте обережні,
щоб лід не проламався під
великою кількістю людей.
За дві годинки до пірнання краще поїсти – у
воді вашому організму знадобиться кожна калорія
для обігріву.
Важливо не сидіти довго у воді. Кількох секунд
цілком вистачить, щоб тричі зануритися і покинути
водойму. Після чого бажано
одразу ж одягнути шапку,
витертися, одягтися і випити гарячого чаю.
n

Пригадую свій перший раз…
Ніколи раніше мій організм не
знав схожих відчуттів. Різко,
увесь з головою пірнаю у досі
невідоме середовище. Перше
занурення – і серце починає
битися частіше, усе тіло пронизує
тепло, яке йде зсередини.
Занурююсь ще пару разів і
швидко вискакую, відчуваючи
неземну ейфорію, приплив сил,
бадьорості і знову ж таки тепла,
але ж як? Я ж стою на снігу
після занурення у воду, від якої
забрати пару-трійку градусів
температури і це лід…
Наважитись на перший раз було
складно. Водночас і хотілося, і лякало, але
багато друзів-знайомих розповідали, що
уже відчули вплив холодної йорданської
води і нітрішки не шкодують. Щоб подолати сумніви шукаю ще кількох однодумців, а гуртом воно, як відомо, легше.
І ось настає час «Ч» в день «Д», вір
ніше момент зустрічі у свято Водохреща.
Сумнівів уже не залишилось, усі хто виказав бажання пірнати, переповнені впевненості. Виїжджаємо. Невдовзі ми добираємося до освяченого місця – монашої
купелі в лісі. Сьогодні знайти це місце
нескладно, люди цілими гуртами йдуть
лісовою стежиною, хто до води, а хто вже
й повертається. З пагорба відкривається
незвична картина – з півсотні людей, хто
у плавках, а хто й у шубах, топчуться біля
невеличкої водойми, в якій одночасно
може перебувати троє-четверо осіб. Підходимо, займаємо чергу і поволі роздягаємося. Потім починаємо активно рухатися.
Ще б пак – мороз під двадцять і затоптаний сніг під босими ногами – змушують
пританцьовувати, але не відступати, бо
переконаний: вода нині цілюща. Ну, з Богом! Перехрестившись, поринаю у купіль
і переживаю відчуття, описані вище.
Як же діє на організм холодна вода?
Після крижаного занурення людина переживає сильний стрес, після чого мобілізуються усі внутрішні ресурси. Відбувається потужний викид адреналіну
– гормону стресу, що зменшує відчуття
болю, прискорює пульс і піднімає тиск.

За висновками лікарів, при цьому організм споживає кисню в 6 разів більше
звичайного. Тіло починає різко виробляти тепло. Однак такі процеси відбуваються лише під час нетривалого перебування
у крижаній воді. Бо вже десь за хвилину
температура тіла «моржа» починає знижуватися. І лише 30 секунд без руху в
такому середовищі зменшують частоту
серцебиття з 71 до 60 ударів на хвилину.
Зате вийшовши на сушу, людина одразу
відчуває тепло, адже судини, які звузилися у воді, розширюються. Вважається,
що така гімнастика для капілярів навіть
омолоджує організм. Крім того, після
своєчасного винурення відбувається також викид в організм ендорфінів – «гормонів щастя», після чого людина відчуває себе бадьорою та активною.
…Після купелі й гарячого чаю направляємося з товаришами в монастирський
храм на молитву та за освяченою водою,
залишаючи у пам’яті неповторні відчуття
від йорданського купання.
n
Шпальту підготував Олег БОЙКО
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06:30 «ВЕРБУВАЛЬНИК»

00:00 «З МЕНЕ ГОДІ»

00:15 «ПОЛЮВАННЯ НА ДИНОЗАВРІВ»

02:00 «І В БІДНОСТІ, І В БАГАТСТВІ»

НТН

УКРАЇНА

НТН

УКРАЇНА

На Близькому Сході спалахує
військовий конфлікт. Радянський
військовий льотчик Олег Зоров,
літак якого був збитий у повітряному бою, потрапляє у полон.
Незабаром США надають йому
політичний притулок.

Жінок кривдити не рекомендується! Це просте правило варто
пам'ятати всім чоловікам-шовіністам, охочим диктувати свою
волю жінкам. Однак Мітч, чоловік
чарівної Слім, забув про цю просту істину.

Унікальний експеримент удався.
У лабораторії вчені змогли вивести хижого доісторичного динозавра. Однак монстр зумів утекти. Поселившись біля підніжжя
згаслого вулкана, чудовисько
почало полювання на людей.

Історія про злодійкуватого продавця нерухомості та його дружину. Обоє рятуються від податкової поліції і ховаються у релігійній громаді в Пенсільванії, де
поступово розуміють, що на
світі є речі, важливіші за гроші.

ПЕРШИЙ
06.45 Смiх із доставкою
додому
Заголовки
Ера бiзнесу
Гiсть студiї
Глас народу
Хочу все знати
Д/ф «О. Калягiн.
Я вiдкрив себе»
09.00 Пiдсумки тижня
09.30, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.45, 15.10 Т/с «Маруся»
11.20 Шеф-кухар країни

07.25
07.30
07.35
07.40
07.45
08.20

12.15, 15.05, 19.00, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
12.30 Право на захист
12.50 Темний силует
13.05 Кордон держави
13.20 Х/ф «Визволена
земля»

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

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.35
13.10
14.35
16.20

Ця програма допомагає людям
знайти одне
одного. Кожний
бажаючий може
розповісти про
свою втрату та
звернутися в
програму за допомогою у пошуку друзів, близьких і знайомих.

14.40 Вiкно в Америку
16.00 Х/ф «Подвiйний
капкан»
18.20, 01.20 Новини
18.45, 04.35 Сiльрада
19.20 Криве дзеркало
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Мiсце зустрiчi
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
01.45 Про головне
02.15 Свiтло
02.40 Вiра. Надiя. Любов
03.30 Книга.ua
03.50 Д/ф «Вiдкриття неба.
Втраченi можливостi»

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Шпигун»
Новини
Детективи
Слiдство вели...
Т/с «Життя, якого не
було»
Чекай на мене

18.00 Новини
18.10 Т/с «Життя, якого не

1+1
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
09.25
09.50

11.50
15.45
16.45
17.15
19.30
20.15
21.15
22.15
23.20
23.35
00.35

було»

20.00 Подробицi
20.30 Спорт у
«Подробицях»

20.35 Т/с «Мар'їна роща»
22.15 Т/с «Зрадник»
Профiлактика

02.30
03.20
03.35
04.20

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Марiччин кiнозал
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Х/ф «Будинок iз
сюрпризом»
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Грошi
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Революцiє, я
люблю тебе»
Грошi
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Революцiє, я
люблю тебе»

ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.15 Т/с «Вулицi розбитих

12.35
12.45
12.55
14.05
16.35
18.45
19.25
20.10
22.20
22.55
00.55
01.50
02.00
02.30
04.10

лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морський
патруль»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морський
патруль»
Факти. Пiдсумок
Свобода слова
Надзвичайнi новини
ПроЦiкаве
Факти
Свобода слова
Свiтанок

СТБ
06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда
про зiрок
09.50 Х/ф «Час щастя»

НОВИЙ
05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.40 Очевидець.
Найкумеднiше

06.35, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.40

У благополучно
розлученого професора-гінеколога налагоджене життя холостяка – улюблена
робота і колекціонування офортів.
Але одного разу
в його дім прийшла сусідка,
щоб попросити
прийняти на консультацію дівчину Ганну...

11.50 Х/ф «Час щастя-2»
13.40 Битва екстрасенсiв
14.40 Кохана, ми вбиваємо
дiтей

16.10 Усе буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-5
Вiкна-Новини
Танцюють усi!-5
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
04.50 Нiчний ефiр

19.45
22.00
22.35
02.25
03.10

Репортер

09.00, 16.50 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
10.10, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с «Ай-Карлi»
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
17.55, 20.35 Т/с «Воронiни»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.40 Т/с «Школа»
23.45 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.10 Служба розшуку дiтей
01.15 Т/с «Плiткарка»
02.45 Медицина Київської
Русi
03.00 Слово i зiлля
03.10 Свiт Юрiя Дрогобича
03.25 Унiверситети
милосердя
03.45 Хто гоїв рани
козакам?
04.00 Рiднi стiни
04.15 Вiн урятував нас вiд
чуми
04.30 Найкращi... Серед
повитух
04.45 Княгиня Ольга
05.00 Незнайомка

НТН
06.30 Х/ф «Вербувальник»
08.00 Агенти впливу
09.00 Т/с «Спас пiд
березами»

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Єфросинiя.
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00, 03.50
Подiї

10.50 Т/с «Проти течiї»
14.45 Т/с «Захисниця»
18.30 Випадковий свiдок
19.00, 23.45 Свiдок
19.30 Т/с «Лiтєйний»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.

07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Слiпа куля-5.

Мислити як
злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного»
Т/с «CSI: Лас-Вегас»
Х/ф «Полювання на
динозаврiв»
Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Уроки тiтоньки Сови

Смарагдова справа
Агента»
11.50, 04.50 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Дикий-3»
21.45 Х/ф «Халк»
00.00 Х/ф «З мене годi»
02.00 Х/ф «I в бiдностi, i в
багатствi»

ТЕТ
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, 20.30 Даєш, молодь!
15.40, 00.20 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Вiталька
18.25, 21.35 Одна за всiх
19.25 Богиня шопiнгу
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Дурнів + 1
23.25 Т/с «Реальна кров»
00.55 Кузня зiрок-3

ФУТБОЛ
10.20, 02.30 Futbol Mundial
10.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» – «Реал»
12.50 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.05 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» –
«Норвiч»
15.00 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
16.00 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенхем» – МЮ
18.00 Один на один з
Гамулою
18.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
19.30, 01.45 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
20.20 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
21.25, 03.15 Чемпiонат
Англiї. Огляд туру
22.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Бетис» – «Атлетик»

22.45
00.15
02.25
04.35
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06:40 «ЛІНІЯ СМЕРТІ»

00:00 «КРИВАВИЙ СПОРТ»

00:15 «ВІЙНА СВІТІВ»

01:15 «ЛИСТОНОША ЗАВЖДИ ДЗВОНИТЬ ДВІЧІ»

НТН

ІНТЕР

НТН

ICTV

Робітник фабрики веде подвійне
життя. В іншій реальності він —
кілер. Отримуючи замовлення,
він максимально наближається
до свого клієнта, проникаючи в
життя жертви перед тим, як його
обірвати...

Куміте — це східні єдиноборства
без правил, де дозволено все,
аж до вбивства суперника. Американський солдат Френк Дьюкс
без дозволу начальства залишає
місце служби, щоб взяти участь
у цьому змаганні.

Був вихідний, людство жило
звичайним життям, не маючи ніякого поняття про те, що колишній світ доживає свої останні
хвилини. Армади прибульців
миттєво заполонили Землю,
знищуючи все на своєму шляху.

Між Корою Сміт, дружиною Ніка
Сміта, власника генделика, і
Френком, якого Нік взяв за помічника, зав'язується роман. Нові
стосунки породжують бажання
розпочати нове життя. Але це
неможливо, поки живий Нік...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30 АгроЕра
06.35, 07.20 Рецепти

06.00
07.00
07.10
07.30

здоров'я
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Смiх із доставкою
додому
07.25 Заголовки
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Будмайданчик
07.40 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «Винокурський
соловей»
09.00, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.05 Про головне. Тиждень
книжкової моди
09.25, 15.20 Т/с «Маруся»
11.00 Урочистостi до Дня
Соборностi України

12.25, 15.15, 18.45, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
12.35 Секрети успiху
13.05, 02.15 Х/ф «Iван
Бабушкiн»
16.10 Х/ф «Смерть пiд
вiтрилом»
18.20, 01.20 Новини
19.05 Криве дзеркало
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Вiйна
Червоної та Бiлої
Троянд
00.35 Помiж рядками
01.45 Про головне
04.20 Д/ф «Шахтарський
герцог»
04.55 Свiтло

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.55
14.40
15.20
16.15
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
22.15
00.00
01.35
02.05
03.35

Т/с «Докази»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Життя, якого не
було»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Серце Марiї»
Новини
Т/с «Життя, якого не
було»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Мар'їна роща»
Т/с «Зрадник»
Х/ф «Кривавий
спорт»
Подробицi
Х/ф «Кривавий
спорт»
Д/с «Жадiбнiсть»

1+1

06.05
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.45
16.45
17.15
19.30
20.15
21.15
22.15
23.25
23.40
00.40
02.25
03.15
03.45
04.30

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Українськi сенсацiї
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Вiдображення»
Українськi сенсацiї
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Вiдображення»

05.25
05.40
06.40
06.55
07.35
07.45
08.45
09.15
10.15
12.40
12.45
13.00
14.10
16.35
18.45
19.25
20.10
22.20
23.50
00.15
01.15

03.25
04.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Екстрений виклик
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морський
патруль»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАїшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Таксi»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Листоноша
завжди дзвонить
двiчi»
ПроЦiкаве
Свiтанок

НОВИЙ

06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда
про зiрок

09.50 Зiркове життя
10.50 Х/ф «Дочка»
Успішний бізнесмен випадково
дізнається про
зраду дружини зі
своїм найкращим
другом і у відчаї
їде в місто свого
першого кохання, де у випадковій повії впізнає
свою дочку, яка
народилася без
нього у далекому
краї...

12.40 Х/ф «Двi iсторiї про
14.40
16.10
18.00
18.20
19.45
22.00
22.35
02.25
03.10
04.50

кохання»
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-5
Вiкна-Новини
Танцюють усi!-5
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
Нiчний ефiр

УКРАЇНА

НТН

05.20 Т/с «Як сказав Джим» 05.20 Х/ф «Убивство в
Саншайн менор»
06.00, 06.40 Очевидець.
06.40 Х/ф «Лiнiя смертi»
Найкумеднiше
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
Пiдйом
09.55 Т/с «Сищики
07.30, 08.30, 19.00, 00.40
районного
Репортер

09.00, 16.45 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
10.05, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с «Ай-Карлi»
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
17.55, 20.35 Т/с «Воронiни»
19.15, 01.00 Спортрепортер
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.40 Т/с «Школа»
23.45 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.10 Т/с «Плiткарка»
02.40 Середньовiччя
починається о 18.00
02.55 Я, милiстю Божою,
пан возний
03.20 Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
03.35 Видряпатися на попа
03.50 Бий, хто цнотливий
04.05 Втраченi права
04.25 Георгiй Нарбут. Живi
картини
04.45 Невгамовний
Пантелеймон

06.10 Т/с «Єфросинiя.
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45, 21.45 Т/с
«Слiд»

10.00 Т/с «Слiпа куля-5.

Мислити як
злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Вiйна свiтiв»
02.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
ТЕТ

Смарагдова справа
Агента»
11.50 Нехай говорять
15.35 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»
20.50 Т/с «Право на
правду»
22.20 Т/с «Подружжя»
00.15 Т/с «Тюдори»
ФУТБОЛ

09.00 Т/с «Кремлiвськi

08.10 ЧУ. «Ворскла» –

масштабу-2»

11.50 Т/с «Детективи»
12.15 Т/с «Експерти»
14.50, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Захист свiдкiв»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.

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, 20.30 Даєш, молодь!
15.40, 00.20 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Вiталька
18.25, 21.35 Одна за всiх
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Анекдоти
23.25 Т/с «Реальна кров»
00.55 Кузня зiрок-3

«Металург» (З)

10.20 Чемпiонат Iталiї.

«Мiлан» – «Болонья»

13.00 Абу-Дабi Кап.

«Шахтар» – «АльХiляль»
14.55, 22.50 Суперкубок
чемпiонiв.
«Шахтар» – «Зенiт»
16.55 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
18.00 Один на один з
Гамулою
18.30 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
19.35 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» –
«Норвiч»
21.30 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
01.05 ЧУ. «Iллiчiвець» –
«Динамо». ЧУ
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22:30 «МЕХАНІК»

23:55 «АМЕРИКАНСЬКИЙ НІНДЗЯ-2»

01:20 «ПАРШИВА ВІВЦЯ»

УКРАЇНА

ІНТЕР

УКРАЇНА

ICTV

Артур Бішоп — «Механік», високопрофесійний бездоганний кілер, який працює за правилами:
«чисто» і без слідів. Така робота
вимагає повного самоконтролю
і неупередженості, і в своїй
справі він не має рівних.

Героїчний Джо Армстронг і його
нерозлучний друг Кертіс Джексон вирушають у район Карибського моря, де вже зникло
дуже багато морських піхотинців. Джо і Кертіс намагаються
з'ясувати їхню долю ...

Двоє хлопців і двоє дівчат після
випускного вечора їхали на авто,
збили людину і позбулися трупа.
Через рік, коли та ж компанія
молодиків святкувала День незалежності, хтось з'явився за
їхніми душами. Хто?

Генрі Олдфілд, який панічно боїться овець і тому проходить курс
лікування, повертається на ферму батька, щоб продати справу
своєму старшому братові. Він не
знає, що на фермі коїться щось
дуже страшне...

ПЕРШИЙ
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Смiх із доставкою
додому
07.25 Заголовки
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Гiсть студiї
07.40 Глас народу
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «Б. Токарєв.
Таємниця двох
капiтанiв»
09.00, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.05 Про головне. Тиждень
книжкової моди
09.35 Уряд на зв'язку з
громадянами
10.15, 15.15 Т/с «Маруся»
11.45 Д/ф «Смiхотворець
Павло Глазовий»

12.20, 15.10, 18.45, 21.25,
05.50 Дiловий свiт
12.30 Українська пiсня
13.00, 02.15 Х/ф «Iван

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

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.55
14.40
15.20
16.15
18.00
18.10

Бабушкiн»

16.05 Х/ф «Так i буде»
18.20, 01.20 Новини
19.00 Бенефiс О. Воробей
20.50 Лото «Мегалот»
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Криве дзеркало
22.50 Лото «Суперлото»,

20.00
20.30
20.35
22.15
23.55

«Трiйка», «Кено»

23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Битва
00.35
01.45
04.25
04.40

01:10 «Я ЗНАЮ, ЩО ВИ ЗРОБИЛИ...»

01.25
01.55

пiд Гастингсом
Помiж рядками
Про головне
Сiльрада
Книга.ua

02.00
03.25

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Життя, якого не
було»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Серце Марiї»
Новини
Т/с «Життя, якого не
було»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Мар'їна роща»
Т/с «Зрадник»
Х/ф «Американський
нiндзя-2.
Конфронтацiя»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Х/ф «Американський
нiндзя-2.
Конфронтацiя»
Д/с «Жадiбнiсть»

1+1
06.05
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00

12.00
13.00
14.00
14.50
15.45
16.45
17.15
19.30
20.15
21.15
22.15
23.20
23.35
00.35
02.30
03.15
03.40
04.25

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
ТАБУ з Миколою
Вереснем
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Iрландець»
ТАБУ з Миколою
Вереснем
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Х/ф «Iрландець»

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.50 Свiтанок
06.55 Дiловi факти
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.15 Т/с «Вулицi розбитих

СТБ
06.05 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда

Найкумеднiше

06.40, 07.10, 07.40, 08.45

про зiрок
09.55 Зiркове життя
10.50 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
12.55 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»

Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.45

Віра, вродлива
жінка, ніяк не може влаштуватися
на роботу. На
кожному новому
місці вона отримує від начальника непристойні
пропозиції. І тоді
подруга Катя за
допомогою гриму робить із Віри
«сіру мишку».

лiхтарiв»

12.40 Анекдоти поукраїнськи

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

14.10 Т/с «ДАїшники»
16.35 Т/с «Вулицi розбитих

14.45 Кохана, ми вбиваємо

лiхтарiв»

18.45
19.25
20.10
22.25

НОВИЙ
05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.45 Очевидець.

дiтей

Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАїшники»

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

Т/с «Прокурорська
перевiрка»

19.45
22.00
23.55 Т/с «Таксi»
22.35
00.20 Надзвичайнi новини
02.40
01.20 Х/ф «Паршива вiвця»
03.25
02.55 ПроЦiкаве
04.10 Свiтанок
04.55

про зiрок
Танцюють усi!-5
Вiкна-Новини
Танцюють усi!-5
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
Нiчний ефiр

Репортер
09.00, 16.45 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
10.05, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с «Ай-Карлi»
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
17.55, 20.35 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.40 Т/с «Школа»
23.45 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дiтей
01.15 Т/с «Плiткарка»
02.45 Джерела Вiтчизни
03.00 Братiє i дружино
03.15 За литовської доби
03.30 Дике поле
03.50 Запорiзька Сiч.
Витоки
04.05 Зоряний час козацтва
04.15 Козаччина руїна
04.30 Там, на горi, сiч iде
04.50 Так нiхто не кохав

НТН
05.15 Х/ф «Примара»
06.45 Х/ф «Вторгнення»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
09.55 Т/с «Сищики
районного
масштабу-2»
11.50 Т/с «Детективи»
12.15 Т/с «Експерти»
14.50, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Захист свiдкiв»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Змiї пiску»
02.35 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

ТЕТ
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, 20.30 Даєш, молодь!
15.40, 00.20 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Вiталька
18.25, 21.35 Одна за всiх
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Анекдоти
23.25 Т/с «Реальна кров»
00.55 Кузня зiрок-3

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Єфросинiя.
Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Творчий вечiр
К. Меладзе

12.10, 04.25 Нехай говорять
15.20 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Дикий-3»
20.50 Т/с «Право на
21.45
22.30
00.15
01.10

правду»
Т/с «Слiд. Лiквiдатор»
Х/ф «Механiк»
Т/с «Тюдори»
Х/ф «Я знаю, що ви
зробили минулого
лiта»

ФУТБОЛ
08.10 ЧУ. «Металург» (З) –
«Динамо». ЧУ
10.20, 18.30 Суперкубок
чемпiонiв.
«Шахтар» – «Зенiт»
13.10 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенхем» – МЮ
15.10 Futbol Mundial
16.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» –
«Барселона»
18.00, 21.10 Один на один з
Гамулою
20.25, 04.15 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
21.40 Кубок Iталiї.
«Фiорентина»/
«Рома» – «Iнтер»/
«Болонья»
01.05 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Шахтар»

ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ 2013 РОКУ

05:30 «КАДРИЛЬ»

22:15 «ПОСЕРЕДНИК»

01:20 «МЕДИЧНА ФЕЄРІЯ»

02:10 «Я ВСЕ ЩЕ ЗНАЮ, ЩО ВИ ЗРОБИЛИ...»

НТН

1+1

ICTV

УКРАЇНА

У селі по сусідству живуть дві
пари. Дружать вони роками,
все одне про одного знають.
І ось одного разу вирішують
дружини помінятися чоловіками, а чоловіки — дружинами.

«Посередник» — це поліцейський,
уповноважений вести перемовини з терористами, які утримують
заручників. Денні Роумен вважався одним з найсильніших «посередників» поліції Чикаго, поки сам
не потрапив у біду...

Герої фільму — лікарі медичного
центру американського міста
Сіетла, робота яких — рятувати
людські життя, забуваючи часом
про себе і зовсім не думаючи про
те, що їхня щоденна праця межує з героїзмом.

Пройшов рік після різанини, що
забрала життя друзів і подруг
Джулі Джеймс. Нова приятелька
кличе Джулі й двох знайомих
хлопців на Багамські острови.
Приїхавши, молоді люди вирішують відірватися на повну.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35, 07.20 Рецепти

05.30
07.00
07.10
07.30

здоров'я
06.40, 07.15 Країна on-line
06.45 Смiх із доставкою
додому
07.25 Заголовки
07.30 Ера бiзнесу
07.35 Будмайданчик
07.40 Гiсть студiї
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «В. Матецький.
Було, але пройшло»
09.00, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.05 Про головне. Тиждень
книжкової моди
09.25 Крок до зiрок
10.05, 14.50 Т/с «Маруся»

11.40, 14.45, 18.40, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
11.50, 02.10 Х/ф «Армiя
«Трясогузки»
13.15 Х/ф «Операцiя
«Хольцауге»
15.40 Х/ф «Мiськi
подробицi»
18.20, 01.20 Новини
18.55 Криве дзеркало
21.00 Пiдсумки дня
21.30, 04.30 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.50 Великi битви. Блiцкріг
00.35 Помiж рядками
01.40 Про головне
03.35 Свiтло

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.55
14.40
15.20
16.10
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
22.15
00.00
01.30
02.00
02.05
03.30

Т/с «Докази»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Життя, якого не
було»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Серце Марiї»
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Мар'їна роща»
Т/с «Зрадник»
Х/ф «Американський
нiндзя-3. Криваве
полювання»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Х/ф «Американський
нiндзя-3. Криваве
полювання»
Д/с «Жадiбнiсть»

1+1

06.05
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
12.00
13.00
14.00
14.50
15.45
16.45
17.15
19.30
20.15
21.15
22.15
01.10
01.25
02.10
02.25
04.35
05.20

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
ТСН
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Х/ф «Посередник»
ТСН
Т/с «Теорiя брехнi-3»
ТСН
Х/ф «Посередник»
Т/с «Теорiя брехнi-3»
Сiмейнi мелодрами-2

СТБ

05.15 Факти
05.40 Свiтанок
06.45 Дiловi факти
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини

06.05 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.25 Неймовiрна правда
про зiрок

09.50 Зiркове життя
10.50 Х/ф «Наречена мого
друга»
12.50 Х/ф «Вiддам
дружину в хорошi
руки»
Улюблена робота, розумниця
дружина, чудова
дочка. Усе розвалилося і втратило
цінність за одну
мить. А винна у
всьому мана,
пристрасть, божевілля, виходу з
якого, здається,
немає. До речі, у
мани є ім’я – красуня Ірина...

10.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

14.10 Т/с «ДАїшники»
16.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Т/с «ДАїшники»
22.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка»

23.50 Т/с «Таксi»
00.15 Надзвичайнi новини
01.20 Х/ф «Медична
феєрiя»

03.00 ПроЦiкаве
04.00 Свiтанок

НОВИЙ

14.40 Кохана, ми вбиваємо
16.10
18.00
18.20
19.45
22.00
22.35
02.25
03.10
04.40

дiтей
Усе буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-5
Вiкна-Новини
Танцюють усi!-5
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Вiддам дружину
в хорошi руки»
Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.45 Очевидець.
Найкумеднiше

06.40, 07.10, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.45
Репортер

09.00, 16.45 Т/с «Вiола
Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
10.05, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.40, 15.40 Teen Time
14.45 Т/с «Ай-Карлi»
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
20.35 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.40 Т/с «Школа»
23.50 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дiтей
01.15 Т/с «Плiткарка»
02.45 Козацький флот
03.00 Гартуючи юнацтво
03.15 З полону на волю
03.30 Останнi лицарi
03.50 Земцi
04.05 Чи повернеться
лiкар?
04.20 Благодiйна медицина
04.35 Легендарне парi
04.50 Сон Алiни
Костомарової

НТН

УКРАЇНА

05.30 Х/ф «Кадриль»
06.50 Х/ф «Третiй тайм»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Сищики

06.10 Т/с «Єфросинiя.

районного
масштабу-2»
11.50 Т/с «Детективи»
12.15 Т/с «Експерти»
14.55, 19.30 Т/с «Лiтєйний»
17.00 Т/с «Захист свiдкiв»
21.45 Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець. Поведiнка
пiдозрюваного»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Смертельна
глибина»
02.40 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
ТЕТ

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, 20.30 Даєш, молодь!
15.40, 00.20 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40 Вiталька
18.25, 21.35 Одна за всiх
19.50 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Анекдоти
23.25 Т/с «Реальна кров»
00.55 Кузня зiрок-3

Продовження»

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.20 Ранок з Україною
09.20, 12.45, 22.30 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Дикий-3»
11.50, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.50 Т/с «Право на
правду»
Т/с «Слiд. Хiмiки»
Т/с «Подружжя»
Т/с «Тюдори»
Х/ф «Я все ще знаю,
що ви зробили
минулого лiта»
ФУТБОЛ

21.45
23.20
00.15
02.10

10.20 Чемпiонат Iспанiї.

«Бетис» – «Атлетик»

13.10 Суперкубок
15.10
16.00
18.00
18.30
19.15
19.30
21.25
22.50

чемпiонiв.
«Шахтар» – «Зенiт»
Передмова до 4-го
раунду. Кубок Англiї
Кубок Iталiї.
«Фiорентина»/
«Рома» – «Iнтер»/
«Болонья»
Один на один з
Гамулою
Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
Чемпiонат Iспанiї.
«Сосьєдад» –
«Барселона»
Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
Чемпiонат Англiї.
«Тоттенхем» – МЮ
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06:55 «ХІД КОНЕМ»

22:00 «ПОГОНЯ»

01:10 «Я ЗАВЖДИ БУДУ ЗНАТИ, ЩО ВИ ЗРОБИЛИ...»

01:45 «ОПОВІДЬ ПРО ТЕ, ЯК ЦАР ПЕТРО АРАПА ОЖЕНИВ»

НТН

1+1

УКРАЇНА

СТБ

Олексія, який мріє стати трактористом, не допускають до роботи. А його друг Колька давно
марить міським життям. Олексій
хитрує і за документами друга
поступає в училище механізаторів, а Колька їде у місто...

Одного прекрасного дня головний герой знаходить на сайті з
розшуку зниклих дітей власне
фото. Оговтавшись від шоку, він
розуміє, що батьки викрали
його і виростили як власну дитину.

Чотирьох підлітків із містечка в Колорадо тероризує
невідомий за рік після трагічної події на День незалежності. Тоді через дурний
жарт загинув їхній приятель.

Події цього фільму розгортаються у Росії, куди після паризького
життя повертається Ібрагім Ганнібал. На одному з балів він закохується у Наталю, дочку пана.
Однак рідня і чути не хоче про
чорношкірого нареченого...

ПЕРШИЙ
06.30 АгроЕра
06.50 Смiх із доставкою
додому
07.30 Ера бiзнесу
07.45 Хочу все знати
08.20 Д/ф «О. Соловей.
Раба кохання»
09.00 Офiцiйна хронiка
09.05 Про головне. Тиждень
книжкової моди
09.25 Театральнi сезони
10.15 Легко бути жiнкою.
Книжка року – 2012
11.05 Вiра. Надiя. Любов
11.55, 14.25 Дiловий свiт
12.05, 05.20 Надвечiр'я
12.35 Околиця
13.00 Х/ф «Затока щастя»
14.30 Т/с «Маруся»
15.20 Х/ф «Мiраж»
19.05 Криве дзеркало
20.40, 01.30 After Live
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.30 Пiдсумки
00.50 Вiд першої особи
01.50 Нацiональна
двадцятка
03.00 Х/ф «Операцiя
«Хольцауге»
04.30 Жарт із В. Сердючкою
04.55 Д/ф «Генний
конструктор. Парад
кентаврiв»

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

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.00
12.00
12.55
14.40
15.20
16.10
18.00
18.10
20.00
20.30
20.35
22.35
01.10
01.40
01.45
03.35

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Т/с «Мар'їна роща»
Слiдство вели...
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Судовi справи
Сiмейний суд
Т/с «Серце Марiї»
Новини
Т/с «Господарка
тайги»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Справедливiсть
Т/с «Зрадник»
Подробицi
Спорт у
«Подробицях»
Х/ф «Втеча з
Алькатрасу»
Д/с «Жадiбнiсть»

1+1
06.10
06.45
07.00
07.10
07.25
07.30
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00

12.00
13.00
14.00
14.50
15.45
16.45
17.15
19.30
20.15
22.00
00.05
02.20
03.05
03.45
05.45

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
М/с «Ескiмоска»
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
Т/с «Величне сторіччя.
Роксолана-2»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Т/с «Усе почалося у
Харбинi»
Не бреши менi-3
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя. Роксолана»
ТСН
Вечiрнiй Київ
Х/ф «Погоня»
Х/ф «Плоть i кров»
Сiмейнi мелодрами
Сiмейнi мелодрами-2
Х/ф «Плоть i кров»
ТСН

ICTV
05.00 Служба розшуку дiтей
05.10 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.15 Т/с «Вулицi розбитих

12.35
12.45
13.00
14.10
16.35
18.45
19.25
20.10
22.25
23.55
00.15
01.20
03.15
04.05

лiхтарiв»
Анекдоти поукраїнськи
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «ДАїшники»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «ДАїшники»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Таксi»
Надзвичайнi новини
Х/ф «Дiвчина для
прощання»
ПроЦiкаве
Свiтанок

СТБ
06.10 Чужi помилки

НОВИЙ
05.15, 01.10 Служба

Сюжет заснований на кримі-

розшуку дiтей

05.20 Т/с «Як сказав Джим»
06.00, 06.45 Очевидець.

нальних історіях,

06.40, 07.10, 07.40, 08.45

які сталися в
Україні. Програма побудована

Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00, 00.45
Репортер

на психології, мо-

09.00, 16.45 Т/с «Вiола

тивах, які штов-

Тараканова. У свiтi
злочинних
пристрастей»
10.05, 19.35 Т/с «Татусевi
дочки»
13.15 Kids Time
13.20 М/с «Злюки бобри»
14.20 Kids Time
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Ай-Карлi»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.15 Спортрепортер
20.40 Т/с «Воронiни»
21.40 Т/с «Щасливi разом»
22.45 Т/с «Школа»
23.50 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.00 Спортрепортер
01.15 Т/с «Плiткарка»
02.45 ТБ про ТБ
03.20 Мольфар
03.50 Народження
українського кiно
04.55 Майстер музи
05.10 Врятований любов'ю
05.20 Poeta maximus

хнули людину до
злочину. На першому місці –
причина, і тільки
потім – наслідок.

07.00 Х/ф «Оповідь про те,
як цар Петро арапа
одружив»

08.50 Моя правда
09.50 Х/ф «Наречена мого
друга»

11.50 Х/ф «Коли його
зовсiм не чекаєш»

18.10
18.25
22.00
22.35
01.45

Найкумеднiше

НТН
05.30 Х/ф «Салон краси»
06.55 Х/ф «Хiд конем»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 Т/с «Сищики

Вiкна-Новини
Танцюють усi!-5
Вiкна-Новини
Танцюють усi!-5
Х/ф «Оповідь про те,
як цар Петро арапа
одружив»

03.20 Нiчний ефiр

11.50
12.15
14.55
17.00
19.30
23.30
01.20
03.25
05.20

районного
масштабу-2»
Т/с «Детективи»
Т/с «Експерти»
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Захист свiдкiв»
Т/с «Сонька – Золота
ручка»
Х/ф «...на прiзвисько
«Звiр»
Х/ф «Пекло»
М/ф «Ходячий
замок»
Речовий доказ

ТЕТ
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, 19.25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14.40, 20.30 Даєш, молодь!
15.40 Вайфайтери
16.05 Т/с «Барвиха-2»
17.05, 01.20 Досвiдос
17.40, 21.20 Вiталька
18.25 Одна за всiх
21.35 Що якщо?
22.00 Т/с «Метод Лаврової»
23.00 Анекдоти
23.25 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА
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, 04.25 Нехай говорять
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Право на захист
17.10 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 Говорить Україна
20.50 Т/с «Право на
правду»

21.45 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»

01.10 Х/ф «Я завжди
знатиму, що ви
зробили минулого
лiта»

ФУТБОЛ
10.20 Кубок Iталiї.
«Фiорентина»/
«Рома» – «Iнтер»/
«Болонья»
12.10 Передмова до 4-го
раунду. Кубок Англiї
12.45 Чемпiонат Iспанiї.
«Валенсiя» – «Реал»
14.40 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
16.00 Чемпiонат Iталiї.
«Мiлан» – «Болонья»
18.00, 23.55 Один на один з
Гамулою
19.30 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
19.55 Copa del Sol.
«Шахтар» –
«Гетеборг»
21.50 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Нюрнберг»
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22:00 «СПЕЦІАЛІСТ»

22:50 «ПРАВОСУДДЯ ВОВКІВ»

1+1

ІНТЕР

Мей Мунро — красуня з фатальним минулим. Вона присягнулася помститися гангстерам за
смерть своїх батьків. Для виконання цього завдання Мей наймає колишнього експерта-підривника з ЦРУ Рея Квіка.

У шестикласника Міка безтурботне і щасливе життя: батькокінорежисер, красуня мати,
квартира і багато друзів. І все
було в цьому довоєнному житті
добре, поки Мік не постраждав
від рук старшокласника.

Цар Гіперіон хоче знищити рід
людський і скинути богів. За допомогою Епірського лука він
звільняє Титанів з тисячолітнього ув'язнення в горах Тартару.
Боги безсилі. Єдина надія на
порятунок — герой Тезей.

Макс вмовляє Ніка поступитися
своїми двома найважливішими
правилами: завжди працювати
поодинці й ніколи не грабувати у
своєму місті. Він навіть знайшов
йому партнера, після чого події
починають стрімко розвиватися...

ІНТЕР

06.00
06.10
06.40
07.00
07.25

06.15 Х/ф «Мужики!»

09.50
11.40
15.25
17.45
18.15
18.20
18.45

20.40
20.50
21.00
21.20
21.50
22.50
23.00
23.25
23.50
01.20
01.40
02.30
03.30
04.55
05.30

00:10 «ВЕДМЕЖАТНИК»

НТН

ПЕРШИЙ

08.00
09.30

23:15 «ВІЙНА БОГІВ»

НОВИЙ КАНАЛ

Ранкова молитва
Свiт православ'я
Хочу все знати
Ера здоров'я
Смiх із доставкою
додому
Шустер-Live
Школа юного
суперагента
Шустер-Live
Новорiчний жарт
Мелодiя двох сердець
Золотий гусак
Свiт атома
Жарт з О. Воробей
Гранд-шоу
М. Поплавского
«Я люблю тебе,
Україно»
Кабмiн: подiя тижня
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Українська пiсня
Криве дзеркало
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Твiй голос
Ера здоров'я
Концерт В. Добринiна
Пiдсумки дня
Театральнi сезони
Нащадки
Х/ф «Затока щастя»
Д/ф «Смiхотворець
Павло Глазовий»
Околиця

Отримавши
звістку про зраду
нареченої Насті,
герой вирішив не
повертатися додому після армії
та залишився
працювати на
Півночі. Але несподівана смерть
колишньої коханої спонукала його приїхати на
батьківщину і познайомитися з її

1+1

06.40 Я люблю Україну-3
08.00 Свiтське життя
09.00 Квартирна лотерея
«Хто там?»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Свiт навиворiт-3
М/ф «Рапунцель.
Заплутана iсторiя»
13.55 Х/ф «Ледi-яструб»

10.10
10.35
11.00
11.55

Чарівна історія,
створена за легендою ХIII сторіччя, про красуню і доблесного
лицаря, які потрапили під злі
чари, і маленького злодюжку,
який став їхнім
союзником. Разом вони зруйну-

трьома дітьми...

07.50 Справедливiсть
09.55 Орел i решка
10.50 Фестиваль «Велика
12.30
13.30
20.00
20.25

22.10
00.10
02.10
02.35
03.25

рiзниця» в Одесi»
Велика рiзниця
Т/с «Катерина. Iнше
життя»
Подробицi
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала – 2012»
Х/ф «Соло на
саксофонi»
Х/ф «Ведмежатник»
Подробицi
Д/с «Жадiбнiсть»
Х/ф «Ведмежатник»

ICTV

ють лихі чари...

16.35
18.30
19.30
20.00

23.15
01.25
03.05
04.45
05.30

Вечірнiй Київ
Розсмiши комiка
ТСН
Х/ф «Пiрати
Карибського моря-2.
Скриня мерця»
Х/ф «Вiйна богiв»
Х/ф «Погоня»
Х/ф «Вiйна богiв»
Свiт навиворiт-3
ТСН

04.55
05.30
06.25
06.55
08.45
09.55
11.00
12.00
13.00
13.30
15.45
16.45
17.45
18.45
19.00
21.40

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Т/с «Таксi»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Дивитися всiм!
За кермом
Х/ф «Iз Парижа з
любов'ю»
Несекретнi файли
Екстрений виклик
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
Х/ф «Кримiнальне
чтиво»
Три кримінальні
новели,
об’єднані спільною темою і героями. Наймані
вбивці, голова
банди, боксер,
для якого честь
дорожча за гроші... Кров ллється рікою, але
сприймати все
це серйозно просто неможливо...

00.50 Х/ф «Каратель»
02.55 Х/ф «Дiстати
коротуна»
04.35 Свiтанок

НОВИЙ

05.40 Нашi улюбленi
06.45
08.10
09.05
19.00
22.30
02.10

мультфiльми
Х/ф «Морозко»
Караоке на Майданi
Танцюють усi!-5
Х/ф «Бабине лiто»
Х/ф «Небесний суд»
Х/ф «Ще раз про
кохання»
Уперше Наталя
побачила Електрона Євдокимова у Політехнічному музеї, куди
вона прийшла з
Феліксом. Тоді їй
дуже сподобався
впевнений у собі
доповідач. З Феліксом стосунки
не склалися, і Наталя, пішовши з
дому, стала
бортпровідницею. Одного разу
в кав`ярні, перед
черговим вильотом, Наталя побачила Євдокимова. Вони познайомилися і
почали зустрічатися. Але історія
їхнього кохання
закінчується трагічно: Наталя гине, рятуючи людей з палаючого
літака...

05.25 Т/с «Тру Джексон»
06.35 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

09.00 М/с «Роги i Копита.
Повернення»

09.35 М/с «Пiнгвiни з
10.00
10.50
11.50
12.55
13.55
18.20

Мадагаскару»
Файна Юкрайна
Уральськi пельменi
Люди ХЕ
Нереальна iсторiя
Т/с «Татусевi дочки»
Х/ф «Одружуся iз
першою-лiпшою»

Кохання не має
нічого спільного з
ідеалами. Втративши дівчину
своєї мрії, Андерсон був упевнений, що ніколи не
покохає знову.
Але спонтанно
запропонувавши
руку і серце офіціантці Кеті, несподівано для самого себе знов
знаходить сенс
життя.

20.00
22.00
00.10
00.15
02.10
02.55
04.00
04.15
04.30
04.45

Х/ф «Ямакасi-2»
Х/ф «Спецiалiст»
Спортрепортер
Х/ф «Мiстер
«Нещасний випадок»
Т/с «Плiткарка»
Iван Мазепа
Магдебурзькi хронiки
Першi кроки
кримiналiстики
Пам'ятай про життя
К. Бiлокур. Послання

УКРАЇНА

НТН

06.35 Х/ф «Спiвучасть у
вбивствi»
08.15 Т/с «Прямуючи на
пiвдень»
10.10 Залiзний Оскар
10.50 Розбiй у центрi Києва
11.30, 02.00 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
12.55 Випадковий свiдок
13.25 Х/ф «...на прiзвисько
«Звiр»
15.10 Т/с «Проти течiї»
19.00 Т/с «Павутиння-5»
22.50 Х/ф «Правосуддя
вовкiв»
00.15 Х/ф «Мiстер Бонс-2.
Назад iз минулого»
03.05 Агенти впливу

ТЕТ

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.10 Т/с «Iнтерни»
09.00 Найкращi кухарi на
селi

10.00 Таємницi зiрок
11.00 Т/с «Смак граната»
13.20 Т/с «Мамо, я кiлера
люблю»

15.00 Т/с «Слiд»
16.20, 19.20 Т/с
«П'ятницький»

21.15 Т/с «Мент у законi-6»
01.00 Х/ф «Лiсовик.
Продовження iсторiї»

02.50, 03.50 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
ФУТБОЛ

08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Даша-

07.45, 13.30 Найсмiшнiшi

10.05
11.15

11.15

13.25
13.50
16.00
18.10
20.10
21.55
23.00
01.05
01.55
03.20

дослiдниця»
М/с «Лiло i Стiч»
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Одна за всiх
Х/ф «Вона чоловік»
Х/ф «Монте Карло»
Х/ф «Космiчнi яйця»
Вiталька
Даєш, молодь!
Х/ф «Омен»
Comedy Woman
Х/ф «Ой морозе,
морозе»
До свiтанку

футбольнi моменти

08.10 Copa del Sol.

16.25
18.55
20.55
22.55
01.10

«Шахтар» –
«Гетеборг»
Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» (Д) –
«Нюрнберг»
Чемпiонат Нiмеччини.
«Аугсбург» –
«Шальке»
Чемпiонат Iталiї.
«Лацiо» – «К'єво»
Чемпiонат Iспанiї.
«Сарагоса» –
«Еспаньол»
Чемпiонат Iспанiї.
«Депортиво» –
«Валенсiя»
Чемпiонат Нiмеччини.
«Аугсбург» –
«Шальке»
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13:10 «АФОНЯ»

19:30 «ПАРОЛЬ «РИБА-МЕЧ»

23:25 «КОД АПОКАЛІПСИСУ»

1+1

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

Жив собі Афоня без тривог і
хвилювань, весело проводив час
з друзями-товаришами по чарці,
поки не зустрілася йому зворушлива дівчина Катя. Самовіддане
кохання Каті торкнуло ніжні струни душі слюсаря-сантехніка...

Стенлі відбув два роки ув`язнення за злом програми ФБР, і тепер
йому не можна доторкатися до
клавіатури. Але на порозі його
квартири з'являється дівчина і
пропонує $ 100 тисяч тільки за те,
щоб він зустрівся з її босом...

Моргани — сучасне подружжя на
межі розлучення. Герої стають
випадковими очевидцями вбивства і змушені виїхати за програмою захисту свідків. І раптом
вони знову починають відчувати
інтерес одне до одного...

Терорист «номер один» Джаффада бен Заїді розшукується спецслужбами всього світу. Люди, які
належать до його угруповання,
викрали чотири ядерні боєголовки із затонулого американського
підводного човна...

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10, 09.50 Крок до зiрок
06.50 Хочу все знати
07.10 Твiй голос
07.30 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20, 23.35 Смiх із
доставкою додому
Золотий гусак
Хто в домi хазяїн?
Ближче до народу
Маю честь запросити
Шеф-кухар країни
Х/ф «Вiддати
швартовi»
14.05 Н. Шостак. «Наречена
надiєю»
15.15 Концертна програма
до 60-рiччя
телебачення
17.15 Дiловий свiт
17.45 Зiрки гумору
18.40 Криве дзеркало
20.40, 02.10 Україна
iнновацiйна
20.50, 02.00 Головний
аргумент
21.00, 01.50 Офiцiйна
хронiка
21.10, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.45 Точка зрения
22.10 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
00.10 Концерт Д. Малiкова
02.20 Кабмiн: подiя тижня
02.30 Х/ф «Мiраж»

09.05
09.30
10.30
11.00
11.45
12.40

22:00 «ПОДРУЖЖЯ МОРГАН — УТІКАЧІ»

ІНТЕР
05.35 Х/ф «Кiт у капелюсi»
06.45 М/с «Вiнкс»
07.40 Х/ф «Двоє. Я i моя

09.25
10.00
16.35

18.15

тiнь»
Школа лiкаря
Комаровського
Т/с «Чокнута»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2012»
Х/ф «Один-єдиний i
назавжди»
Одного разу по
радіо Наталя чує
знайомий голос.
Дівчина розуміє,
що він дуже схожий на голос
батька, який помер багато років
тому. Разом з
подругою Олею
Наталя приїжджає до Москви,
щоб відшукати
власника цього
рідкісного тембру...

1+1
06.00 Х/ф «Безбiлетнi
пасажирки»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото10.10
10.35
11.00
11.25
13.10
15.10

Забава»
М/с «Чiп i Дейл»
М/с «Чiп i Дейл»
Кулiнарнi курси
Велика рiзниця
Х/ф «Афоня»
Х/ф «Трава пiд
снiгом»

ICTV
05.35 Факти
05.55 Свiтанок
06.45 Квартирне питання
07.40 Анекдоти по-

СТБ
05.30 Нашi улюбленi

08.00
09.05
09.35
10.50
11.30
12.00
12.20
13.05
14.00

07.50
11.05
12.00
15.25
19.00
20.00

16.40

Саша – гордість
батьків, розумниця і красуня. Леся – звичайна
дівчинка, яка
більше цінує матеріальне. Все
змінюється після
загибелі батьків.

20.00 Подробицi тижня
20.50 Х/ф «Один-єдиний i

22.25
23.25

22.35 Х/ф «Упiймай мене,

01.35

якщо зможеш»
01.05 Х/ф «Чорна недiля»
03.20 Подробицi тижня
04.05 Т/с «Жадiбнiсть»

03.10
04.20

назавжди»

06.20 Х/ф «Варвара-краса –

18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф «Пароль «Рибамеч»

21.25 Х/ф «Каратель»
00.00 Iнший футбол
00.30 Х/ф «Кримiнальне
чтиво»

03.25 ПроЦiкаве
04.25 Свiтанок

довга коса»
Танцюють усi!-5
Караоке на Майданi
Танцюють усi!-5
Х/ф «Бабине лiто»
Битва екстрасенсiв
Х/ф «Осiннiй вальс»

У нічному клубі
Максим знайомиться з дівчиною Машею. Незабаром вона
приходить найматися на роботу
у столичну риелтерську агенцію,
якою керує Максим. Він не тільки
бере дівчину на
роботу, але і закохується у неї.
Розлучившись з
усіма своїми численними подругами, він вирішує
одружитися. Але
Маша раптом
зникає...

Відповідальному
співробітнику
американського
посольства доручили наглядати
за брутальним
секретним агентом: разом вони
мають виконати у
Парижі надсекретну місію, про
яку достеменно
відомо лише те,
що вона не
пов’язана з наркотиками.

19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Назад до щастя,
або Хто знайде
синього птаха»
Свiтське життя
Х/ф «Код
апокалiпсису»
Х/ф «Хлоя. Секснайманка»
Велика рiзниця
Х/ф «Код
апокалiпсису»

українськи
Дача
Основний iнстинкт
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Мульт особистостi
Дивитися всiм!
Кримiнальний облом
Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
Х/ф «Iз Парижа з
любов'ю»

мультфiльми

НОВИЙ
05.35 Т/с «Тру Джексон»
05.55 Т/с «Ластiвчине

07.45
08.00
08.25
09.00
09.35
10.00
11.45
13.50
16.00
18.00
20.00
22.00
00.20
00.25
02.20
03.05
03.30

22.10 Х/ф «Тобi,
справжньому»
01.10 Х/ф «Осiннiй
марафон»
02.45 Нiчний ефiр

04.00
04.15
04.45

гнiздо»
Церква Христова
Запитайте у лiкаря
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/с «Роги i копита.
Повернення»
М/с «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
М/ф «Том i Джеррi»
Т/с «Татусевi дочки»
Т/с «Щасливi разом»
Х/ф «Одружуся з
першою-лiпшою»
Х/ф «Спецiалiст»
Х/ф «Напад на 13-у
дiльницю»
Х/ф «Подружжя
Морган – утiкачi»
Спортрепортер
Х/ф «Напад на 13-у
дiльницю»
Т/с «Плiткарка»
Леопольд, або Втеча
вiд свободи
Моє серце ножами
проймає
С. Параджанов.
Вiдкладена прем'єра
Київ на межi сторіч
Обожнювана

УКРАЇНА
НТН
06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.15 Срiбний
Києва

07.20 Т/с «Сонька – Золота
ручка»

11.30 Легенди карного
12.00
13.00
15.00
19.00
23.00
00.40
02.15
03.45
04.25
05.20
05.35

розшуку
Агенти впливу
Православнi святi
Т/с «Павутиння-5»
Т/с «Слiпий»
Х/ф «Катала»
Х/ф «Тiнi минулого»
Х/ф «Легенда про
динозавра»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

ТЕТ
06.00 Єралаш
07.05 Т/с «Як я зустрiв вашу
маму»
07.40 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
08.35 Байдикiвка
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/ф «Спілка звірів»
12.05 Х/ф «Вона чоловік»
14.15 Х/ф «Монте Карло»
16.25 Х/ф «Космiчнi яйця»
18.35 Даєш, молодь!
19.40 Вiталька
20.25 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.30 Х/ф «Попса»
00.35 Comedy Woman
01.25 Х/ф «Як я потрапив
до коледжу»

апельсин
Подiї
Х/ф «Серце дракона»
Ласкаво просимо
Таємницi зiрок
Т/с «Подружжя»
Т/с «Мамо, я кiлера
люблю»
15.10 Т/с «Слiд»
16.20 Т/с «П'ятницький»
19.00, 03.20 Подiї тижня
20.00, 22.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 Т/с «Мент у законi-6»
01.30 Х/ф «Лiсовик.
Продовження iсторiї»
04.00 Х/ф «Стюарт Лiттл-2»

07.00
07.20
09.00
10.00
11.00
13.30

ФУТБОЛ
10.30 Futbol Mundial
11.00, 04.35 Д/ф «Бути
«Лiверпульцем»
12.00 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
12.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Хетафе»
15.30 Один на один з
Гамулою
15.55 Чемпiонат Iталiї.
«Парма» – «Наполi»
17.55, 02.25 Кубок Англiї.
«Олдем» –
«Лiверпуль»
19.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Осасуна»
21.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Атлетик» –
«Атлетико»
00.10 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Хетафе»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР
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№ 2, 18 січня 2013 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Персонал Львівського прикордонного загону
вітає з Днем народження військовослужбовців,
які народилися у січні, а саме: майорів
ТКАЧЕНКА Сергія, ВЛАСЕНКА Олега,
ЗАГОРСЬКУ Наталію, старших лейтенантів
ГРИШКУН Наталію, МЕЛЬНИК Ірину!
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!
Колектив Білгород-Дністровського
прикордонного загону сердечно вітає
іменинників січня: майорів СТУЛОВА Сергія,
ЦЕХМАЙСТРУКА Андрія, БОГДАНА Андрія,
капітана КУБЛІКА Олега, старших лейтенантів
ІВАСЮКА Сергія та ВОЛІВЕЦЬКОГО
Максима, старших прапорщиків КОРЕНЯ
Олександра, ПОНОМАРЬОВА Павла,
ТУРОВСЬКУ Аллу та прапорщика
БРАДАРСЬКОГО Віталія!
Бажаємо Вам та Вашим родинам міцного
здоров’я, успіхів і здобутків у благих

ГАМАНЕЦЬ

починаннях, родинного затишку, достатку
й поваги від колег! Нехай щастить завжди
та всюди і хай Бог благословляє усе Ваше
подальше життя!
Командування та персонал Бердянського
прикордонного загону щиро та сердечно
вітає своїх колег, народжених у січні:
підполковника МАГДИЧАНСЬКОГО Сергія
Миколайовича, підполковника КОЛЯДУ
Валерія Віталійовича, майора МУХУ Сергія
Олександровича та майора ШВИДКОГО
Сергія Вікторовича!
Бажаємо іменинникам міцного здоров'я,
особистого щастя, добробуту та успіхів у
службі!
Рада ветеранської організації Одеського
прикордонного загону, друзі та рідні
щиро й сердечно вітають старшого
прапорщика запасу ВОЛЧЕНКА Валерія
Васильовича з 60-річним ювілеєм! Бажаємо
міцного козацького здоров’я, родинного
благополуччя, невичерпної енергії та
щасливої долі!

Монета, присвячена року Змії, –
одній із тварин східного календаря,
заснованого на дванадцятирічному циклі Юпітера –
найбільшої планети Сонячної системи, випущена в обіг
Національним банком України.

www.bank.gov.ua
Монета номіналом 5 гривень (вартістю
390 гривень) виготовлена зі срібла масою
15,55 г, діаметром 33 мм, тираж – 25 тис.
штук.
На аверсі монети розміщено: вгорі –
малий Державний Герб України, в оточенні
стилізованого рослинного орнаменту написи: Національний банк України 5 гри-

вень; унизу на дзеркальному тлі – 2013, а
також позначення металу, його проби – Ag
925, маси в чистоті - 15,55 (ліворуч) та логотип Монетного двору Національного банку
України (праворуч).
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено
в лубочному стилі змію (око зелене). Над
цією композицією і під нею розміщено
абрисні фігурки всіх 12 символів східного
календаря. Елемент оздоблення – кубічний оксид цирконію діаметром 1,25 міліметра.
n

Євровалюта оновлюється

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 14 січня 2013 року № 20-ОС1
майор
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації
та захисту інформації ДПСУ
капітану ОПАНАСЮКУ Геннадію Леонідовичу

НБУ випустив
монету «Рік Змії»

по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
капітану 2 рангу ЛОЖКІНУ Денису
Олександровичу
Управління кадрів АДПСУ

ОТАКОЇ!

Наші вчені винайшли
цукерки для схуднення

Європейський центральний банк презентував нову
банкноту номіналом у п’ять євро, яку буде введено в обіг
у травні. Урочиста церемонія презентації під назвою «Нові
обличчя євро» відбулася у Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

Українським ученим з Луганського національного
університету ім. Т.Г. Шевченка удалося модифікувати звичайні
шоколадні цукерки до такої міри, що вони допоможуть спалити
зайві калорії, а також поліпшити працездатність, розумову
активність і витривалість.
За матеріалами podrobnosti.ua

2013 року Європейський центральний
банк та національні банки, які входять до
Євросистеми, започатковують другу серію
банкнот євро. Нові банкноти будуть вводитися в обіг поступово упродовж кількох
років, починаючи з п'яти євро. Нова серія
єврокупюр матиме у якості водяних знаків
та голограми зображення богині грецької
міфології Європи, іменем якої, як вважається, було названо континент.
Як заявляють у Євроцентробанку,
нова серія купюр матиме покращені за-

хист та рівень безпеки порівняно з першим випуском, який було введено в обіг
10 років тому.
Серія матиме такі самі номінали, як
і попередня: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500
євро. Нові купюри вводитимуться в обіг
від менших до більших номіналів. Нові
й старі євро певний час перебуватимуть
в обігу одночасно, з поступовим вилученням та виведенням із використання
купюр першої серії. Водночас європейські банкіри запевняють, що банкноти
першої серії після вилучення з обігу зберігатимуть свою вартість, їх можна буде
обміняти у банках Євросистеми у будьякий час.
n

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Одними з перших чудодійні цукерки
спробували члени олімпійської і університетської збірних України з гандболу. За
словами тренерів, всі учасники експерименту поліпшили свої показники.
n

Руслана
СВІЩОВА
Херсонська область.
Допоможіть знайти 10-річну жительку Херсона Руслану Свіщову!
Дівчинка зникла 2 січня 2013 року: вийшла з дому та більше її не бачили.
Прикмети дитини: виглядає на 10-12 років, 150 см на зріст, русяве волосся
до плечей, блакитні очі.
Була одягнена у світло-зелену куртка, блакитні спортивні брюки, рожеві
кімнатні капці.
ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Головний
Головний редактор
редактор
БОЙКО
ООлег
лег БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Черговий по номеру
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Син запитує у батька:
– Тату, а як змія розмовляє?
Батько, дивлячись на тещу:
– Ну, що ж ви мовчите? Онук цікавиться!
* * *
– Ой! Який собачка! ! Сю-сю-сю.
Ти мій маленький. Скільки коштує?
– Тисячу доларів .
– За цю дрібницю з лапами???!!!
* * *
Старенький професор на екзамені:
– Так, хто вважає, що знає предмет на 5 балів?
Підняли руки декілька студентів. Професор: – давайте залікові. І
ставить “відмінно”.
– Хто на чотири бали?
Підняли руки чоловік з десять.
Також збирає залікові, кладе “добре”.
– Хто вважає, що на три?.
Підняли руки – та ж історія.
– Значить, так – решта “незадовільно”, приходьте на перездачу.
Студент:
– А коли перездача?
Професор:
– Ну-у-у, давайте зараз. Отже, хто
вважає, що знає предмет на 5 балів?..

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 9130 прим. Замовлення: 28119
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

А це випробувальні польоти нашого
літака-невидимки...

Відповіді на сканворд,
опублікований
у цьому номері:

Ці корисні солодощі зроблені з шоколаду, кураги, горіхів та ізюму. Є ще декілька інгредієнтів, які автори рецепту не
побажали оприлюднювати і зберегли в
таємниці.
На даний момент виробники випустили три види цукерок: “Енергія спорту”,
“Імпульс” і “Драйв”. Основними споживачами, за розрахунками учених, мають стати спортсмени. “Залежно від виду
спорту, яким займається людина, він може
вибрати для себе відповідний сорт цукерок”, – пояснила Людмила Сеногонова,
одна із розробників.

УКРІНФОРМ

