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Нова радість стала!

Надійний тил Белза

Традиції, вірування, звичаї та мова кожного
народу є основними рисами, які вирізняють його
з-поміж інших. У нашій державі зараз спостерігається
відродження власної автентичності. Нарешті ми
починаємо згадувати, що ми українці, і крім Нового року
відзначаємо День святого Миколая, Різдво, Водохреща
та багато інших зимових свят.
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ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Охорона державного кордону
в усі часи будувалася на засадах
дружніх взаємин із місцевим
населенням. Саме цей фактор
є визначальним у ВПС «Белз»
Львівського прикордонного
загону, де взаємодія з
органами місцевого
самоврядування
та місцевими
мешканцями з
року в рік лише
покращується.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

До резиденції Діда Мороза...
… у ці Новорічні свята завітали співробітники нашого відомства
разом зі своїми дітьми. А облаштувався казковий персонаж не деінде,
а у самісінькій легендарній Біловезькій Пущі.
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ДЕНЬ ВВІЧЛИВОСТІ

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач

Добридень,
або Мистецтво привітання

на 16-22 січня 2012 року

Психологи стверджують, що впливати на свідомість і
вчинки людей можна, використовуючи лише
закони етикету. Отже сьогодні мова про гарні
манери, тим більше, що 11 січня за ініціативою ЮНЕСКО й ООН у всьому світі відзначають День ввічливості.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,5 млн.
осіб

300

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

92

особи

32

з них
незаконні мігранти

Вилучено

Затримано

од.
зброї

на
тис. грн.
контрабандних товарів
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n Операція

«Новорічна
ялинка»
У передноворічний період
2011 року обласними інспекціями
було здійснено 570 перевірок, під
час яких виявлено 288 порушень
вимог природоохоронного
законодавства. Виявлено: 44
порушення порядку заготівлі
зелених красунь, 244 самовільні
рубки. Також проведено
перевірку 17542 транспортних
засобів, завантажених
хвойними деревами. До
адміністративної відповідальності
притягнуто 326 порушників
вимог природоохоронного
законодавства. У рамках
проведення операції «Новорічна
ялинка-2011» до правоохоронних
органів передано 4 матеріали,
порушено 1 кримінальну справу.
Загальна сума пред’явлених
штрафів становить 18787 грн.,
з яких вже стягнуто 10413
гривень. Сума збитків, нанесених
природним ресурсам, становить
137292 грн., з них стягнуто
11025,88 гривень. До цього
треба додати: 20 січня 2012 року
триватиме перевірка територій,
на яких була проведена заготівля
хвойних дерев і встановлення
співвідношення легально
реалізованих та «лівих» деревець.
Наприклад, незаконні рубки
нерідко приховувалися під
виглядом планових розчисток
тощо. Тож інспекторам в областях
ще належить підрахувати усі
пеньки та порівняти їх кількість із
законно оформленими вирубками.
Прес-служба Державної
екологічної інспекції

n Повітряний
експрес

Розпочато реалізацію
Національного проекту з
однойменною назвою, яким
передбачено створення
швидкісних пасажирських
перевезень між ст. «КиївПасажирський» та міжнародним
аеропортом «Бориспіль».
— Швидкісна магістраль
врятує Київ від транспортного
колапсу, адже пасажиропотік
аеропорту «Бориспіль» сьогодні
досяг 30 тисяч людей на
добу та продовжує постійно
зростати, – оголосив під час
церемонії відкриття будівництва
голова Державного агентства
з інвестицій та управління
національними проектами
Владислав КАСЬКІВ.
– Також «Повітряний
експрес» покращить умови
обслуговування пасажирів у
аеропорту «Бориспіль» до рівня
світових стандартів, згідно з
якими міжнародні аеропорти
повинні мати не менше двох
видів транспортних під’їздів.
Київський міжнародний
аеропорт «Бориспіль» наразі має
лише один вид транспорту –
автомобільний.
Будівництво розраховане
на термін до двох років. Всього
на розбудову інфраструктури
Київської області планується
залучити протягом 2012 року
2 млрд. доларів.
Прес-служба Держагентства
з інвестицій та управління
національними проектами

ФІНАНСИ

Кошторис поступального розвитку
У 2012 рік Україна вступила з новим бюджетом, орієнтованим на
виконання стратегічних завдань держави та сприяння подальшому
захисту інтересів кожного громадянина.
Андрій ГЕРАСИМКІВ,
за матеріалами офіційних видань
Передусім слід відзначити, що у цього
річному Державному бюджеті враховані змі
ни, які торік відбулися у світовій економіці:
уповільнилися темпи розвитку провідних
держав, загострилася боргова криза в окре
мих країнах Єврозони та США, з’явилися
виклики, пов’язані з ціною на енергоносії
тощо. З огляду на це та з метою посилення
стійкості й безпечності фінансової систе
ми нашої держави Верховна Рада та Уряд
України передбачили у новому кошторисі
жорстку економію коштів. При цьому Украї
на й надалі зберігатиме помірний рівень рос
ту ВВП — 3,9%.
Так, доходи зведеного бюджету ниніш
нього року складуть 424,3 млрд. грн., а ви
датки — 461,7 млрд. грн., що на 35 мільяр
дів більше порівняно з 2011 роком. Це дасть
змогу продовжити політику підвищення со
ціальних стандартів і збільшення видатків
соціального характеру.
Які ж переваги отримають громадяни від
бюджету-2012 року:
— розмір прожиткового мінімуму, у серед
ньому на одну особу, зросте на 128 гривень;
— на 14% підвищиться рівень мінімаль
ної заробітної плати;

— на 25,6% зростуть оклади працівників
бюджетної сфери;
— на 2,9 млрд. грн. більше, у порівнянні
з минулим роком, передбачено на допомо
гу: одиноким матерям, інвалідам дитинства,
при народженні, по догляду за дитиною та
на дітей-інвалідів;
— передбачена виплата надбавки у роз
мірі 20% посадового окладу всім педагогам;
— медикам і фармацевтам виплачувати
меться допомога на оздоровлення;
— на 10% зросте розмір мінімальної пен
сійної виплати;
— на 20-30% в середньому збільшаться
розміри пенсій і пенсійних виплат інвалідам
війни, дітям війни та членам сімей загиблих
і померлих осіб-учасників війни та бойових
дій;
— більш ніж удвічі підвищаться пенсії
чорнобильцям-ліквідаторам.
Крім того, у бюджеті 2012-го року сут
тєво зросли видатки на силові відомства
держави. Так, фінансування Міністерства
внутрішніх справ збільшено на 4%. Мініс
терство оборони отримає з бюджету на 27%
більше. На 8% зросте забезпечення Служби
безпеки України. Збільшилися видатки на
судову гілку влади та прокуратуру (на 35%
та 9% відповідно), а також на пенітенціарну
систему (на 11%).

Позитивна тенденція є й у забезпечен
ні діяльності 2012 року Державної прикор
донної служби України. Всього для потреб
прикордонного відомства у цьогорічному
бюджеті передбачено 2 млрд. 562 млн. 336,3
тис. гривень, що на 17,5% більше, ніж торік.
Так, на матеріально-технічне забезпечення
ДПСУ та утримання її особового складу
буде виділено 2 млрд. 123 млн. 320,8 тис.
гривень. Відтак фонд оплати праці персо
налу Держприкордонслужби порівняно з
2011 роком збільшено на 12,5%. На фінан
сування будівництва (придбання) житла
для військовослужбовців передбачено 72
млн. гривень, тоді як торік ця цифра сяга
ла 49,5 млн. гривень. На облаштування та
реконструкцію державного кордону виді
лено 131 млн. 453,7 тис гривень, а на будів
ництво, реконструкцію та капітальний ре
монт об’єктів Держприкордонслужби — 42
млн. гривень. 			
n

ПАМ’ЯТЬ

Київ увічнив
ім’я полководця

Рівноправ’я
на військову
освіту

З нагоди 110-річчя з дня
народження прикордонника,
відомого воєначальника, історика,
журналіста, гвардії генерал-майора
Олександра Львовича Кроніка у
столичному Пасажі за адресою
Хрещатик, 15 відбулося урочисте
відкриття меморіальної дошки
на будинку, де він жив останні 26
років.
Дмитро ЧЕРВІНСЬКИЙ
Постать генерала непересічна й леген
дарна. Він пройшов шлях від старшини ка
валерійського полку, який тоді очолював
Г.К. Жуков, до командира стрілецької дивізії
та корпусу. Став почесним громадянином
міст Великі Луки та Новосокольники.
У послужному списку воєначальника:
кавалерійський факультет Кремлівської
об’єднаної школи ВЦВК, служба началь
ником застави на кордоні з Афганістаном,
командиром окремого дивізіону, важке по
ранення та іменна зброя. Після закінчен
ня Вищої прикордонної школи, викладав у
Харківському прикордонному училищі. 1939
року Олександр Кронік з відзнакою заочно
закінчив Військову академію ім. М.В. Фрун
зе і був відправлений на фінський фронт, де
командував прикордонним полком. Згодом
свій бойовий досвід і знання він щедро пе
редавав майбутнім захисникам державних
кордонів на посаді заступника начальника
кафедри “тактики війн і військового мис
тецтва” Вищої прикордонної школи.
Як талановитий воєначальник Олек
сандр Кронік особливо проявив себе у роки
війни з фашизмом. 1942-го року він вивів
свою дивізію із оточення під Ржевом, визво
ляв від окупантів Великі Луки, Новосоколь
ники, Виборг та Білосток. У квітні 1945-го
дивізія генерала Кроніка особливо відзна
чилася під час штурму міста-фортеці Кенігс
бергу, за що комдива було представлено до

ОФІЦІЙНО

звання Героя СРСР. Успішні бойові дії його
дивізії десять разів відзначалися у Наказах
Верховного Головнокомандуючого, а столи
ця не раз салютувала на честь їх перемог.
Про О.Л. Кроніка з теплотою згадува
ли у своїх мемуарах маршали Г.К. Жуков та
І.Х. Баграмян, писали у фронтових нарисах і
книгах добре відомі на той час письменники
Олександр Фадєєв і Борис Польовий.
Останні 30 років життя О.Л. Кроніка
були наповнені плідною педагогічною, нау
ковою, журналістською та громадською ді
яльністю. У післявоєнні роки він викладав
у Чернівецькому держуніверситеті, захистив
кандидатську дисертацію, працював у Інсти
туті історії АН України, в Міністерстві вищої
та середньої спеціальної освіти УРСР.
Після організації військово-наукового
товариства при Київському Будинку офі
церів він очолив військово-історичну сек
цію, проводив наукові конференції та керу
вав літоб’єднанням. Як історик і журналіст
О.Л. Кронік – автор понад 350-ти науковоісторичних статей, публіцистичних нарисів
та двотомної монографії.
Помер Олександр Кронік 20 грудня 1976
року. Особисті речі й документи воєначаль
ника поповнили експозицію Національно
го музею історії Великої Вітчизняної війни.
Урочисте відкриття меморіальної дошки ще
раз засвідчило: нащадки глибоко шанують
пам’ять героя.		
n

Верховна Рада України
ухвалила Закон «Про внесення
змін до статті 11 Закону «Про
військовий обов'язок і військову
службу» (щодо підготовки
офіцерів запасу)». Законом
надано Кабінету Міністрів
повноваження визначати перелік
вищих навчальних закладів, на
базі яких здійснюватиметься
військова підготовка громадян
України за програмою підготовки
офіцерів запасу.
Влас. інф.
Зміни до Закону внесено за
ініціативою Міністерства оборони
України з метою забезпечення виконання
конституційної норми щодо рівного
доступу громадян України до освіти,
у тому числі й військової, а також
нормативного вдосконалення підготовки
військових фахівців для Збройних сил
України на особливий період.
Новою редакцією Закону передбачено
надання повноважень Кабінету Міністрів
України щодо визначення переліку
вищих навчальних закладів, на базі яких
здійснюватиметься підготовка офіцерів
запасу. Здобувати освіту за програмою
підготовки офіцерів запасу на базі цих
навчальних закладів матимуть можливість
студенти усіх вищих навчальних закладів
України III або IV рівня акредитації з
денною формою навчання, як визначено
частиною 2 статті 11 Закону України
“Про військовий обов’язок і військову
службу”, що забезпечить виконання
конституційної норми щодо рівного
доступу громадян України до освіти. n
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ЗУСТРІЧ ІЗ КАЗКОЮ

ГАРЯЧІ БУДНІ

До резиденції Діда Мороза...

n Мільйон

під матрацом
…знайшли в купе вагона
потяга «Харків – Москва»
прикордонники Харківського
загону спільно з працівниками
митниці. Приховану російську
валюту, за словами 45-річного
українця, він віз із собою для
закупівлі товарів.

… у ці Новорічні свята завітали співробітники нашого
відомства разом зі своїми дітьми. А облаштувався
казковий персонаж не деінде, а у самісінькій
легендарній Біловезькій Пущі (Республіка Білорусь).
Антоніна ПТИЦЯ
Під час святкового «палом
ництва» екскурсантів біля во
ріт резиденції зустрічали сам
господар із своєю онукою Сні
гуронькою, їхня сторожа, Сні
жинки, Хурделиця, Мельник та
інші казкові герої. Далі, кажучи
дипломатичною лексикою, від
булася зустріч у теплій, цікавій і
загадковій обстановці, яка три
вала навкруги 42-х метрової кра
суні ялинки, вдягненої у чудові
прикраси та намиста з гірлянд.

Також у програмі була запла
нована невеличка мандрівка по
володіннях чарівників – само
му будинку, до млина, братів
12 місяців і їхнього вогнища на
галявині, семи гномів і Біло
сніжки, Містка бажань, Скарб
нички, музею… До речі, тут все
зроблено народними умільцями
з дерева з великою любов’ю і
майстерністю. А наприкінці за
ходу хлопчики та дівчатка ще й
отримали чудові подарунки.
Проте відвідинами чарів
ників новорічна подорож не

n Переправа,
переправа…

обмежувалася. Під час екскур
сії співробітники Держприкор
донслужби та їхні діти огляну
ли також природний заказник,
історичні пам’ятки – такі, як
замок Люберта у Луцьку, хра
мові комплекси на шляху слі
дування територією Київщини,
Житомирщини, Рівненщини та
Волині й, звичайно, меморіал
«Брестська фортеця-герой».
Розміщення в готелі, харчу
вання, обслуговування, уважне
ставлення до нашої екскурсійної
групи викликало приємне вра
ження гостинністю білорусів.
Організувала незабутні свят
кові канікули Об’єднана проф
спілкова організація ДПСУ за
сприяння керівництва відом

ства. Тому всі мандрівники ви
словлюють щиру подяку Голові
Державної прикордонної служби
України М. ЛИТВИНУ, першому
заступнику Голови — директору
Департаменту охорони держав
ного кордону П. ШИШОЛІНУ,
полковникам О. ЖДАНЕНКУ та
В. БАРАБАШУ,
керівництву
Північного регіонального управління і Луцького прикордонного
загону.
Також хочеться подяку
вати начальнику відділу при
кордонної служби «Доманово»
А. ЗАГІРНОМУ за високу орга
нізацію перетину кордону нашої
групи до Білорусі й у зворотному
напрямку. 		

n

СПОРТ

Знай наших!
У Державній службі молоді та
спорту України підбито підсумки
та нагороджено переможців
і призерів XV Спартакіади
працівників апарату центральних
органів виконавчої влади та
відомств, яка проводилася
впродовж минулого року.
Валентина ЛАЗАРЧУК
Держприкордонслужба України була
гідно представлена на цьому загальнодер
жавному заході, про що свідчить перше за
гальнокомандне місце, яке вибороли наші
спортсмени.
Проте високими результатами при
кордонники порадували не лише в складі
команд, але й у особистих заліках. З легкоат
летичного кросу серед жінок (категорія до 35
років) чемпіонкою стала Ольга ФІЛІПОВА,
а серед чоловіків (до 50 років) перше місце
виборов Володимир РЯБОВ. За підсумками
змагань з міні-футболу кращим нападаючим
журі визнало Олексія ТРУНОВА. Команда
нашого відомства отримала звання чемпіона
з волейболу, де кращим гравцем також ви
знано прикордонника Олександра ЯЦЕН
КА. Не було рівних команді ДПСУ й у рибо
ловному спорті, де, окрім того, чемпіоном
в особистому заліку став Ігор МІЩУК. Фа
воритом змагань з міні-гольфу також стала
команда Держприкордонслужби України, а
Олександр МАЛИШ виборов звання чем
піона з цього виду спорту.
Крім того, наприкінці минулого року
визначено 166 українських спортсменів,
які здобули право участі в Олімпіаді-2012
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На Волині через річку
правопорушники намагалися
переправити 83 ящики сигарет
на другий бік кордону. 36
ящиків сигарет білоруського
виробництва наряд відділу
«Висоцьк» Луцького загону
знайшли на березі річки
Західний Буг. Неподалік
правоохоронці виявили ще й
гумовий човен, за допомогою
якого вантаж намагалися
перемістити в Польщу. Згодом
ще 47 ящиків з тютюном, які
теж намагалися переправити
річкою, виявив наряд відділу
«Ягодин» цього ж загону.
Схованку з тютюном і гумовий
човен знайшли неподалік від
українського села Бережці.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Хвостатий
напоготові

Прикордонники ВПС
«Шегині» Мостиського
загону виявили та затримали
наркотичну речовину, яку
намагалися перемістити
через державний кордон з
Республіки Польща до України.
Правоохоронці звернули увагу
на мікроавтобус марки Opel,
який прибув на прикордонний
контроль на в’їзд в Україну. Авто
було виведено із загального
потоку та направлено під
супроводом на майданчик
для поглибленого догляду. Як
результат — спрацював собака,
який допоміг знайти пакет із
фольги з порошком бурого
кольору (зі слів водія «героїн»)
вагою близько 32 грамів.
Водій (громадянин України)
затриманий для проведення
відповідних слідчих дій.
Роман СТАХІВ

n Забрали
здобич та
рушниці

у 21 виді спорту. Про це повідомив Голова
Державної служби молоді та спорту Украї
ни Равіль САФІУЛЛІН на підсумковій
прес-конференції, присвяченій результа
там роботи в сфері спорту та молодіжної
політики за 2011 рік. Він зазначив, що
прогнози в спорті – це невдячна спра
ва, проте хороші перспективи витікають
з попередніх успішних виступів наших
спортсменів на міжнародних змаганнях

найвищого рівня. Зокрема, минулого року
в олімпійських номерах програми на чем
піонатах світу українці здобули шість зо
лотих нагород. Предметом гордості для
нашого відомства є той факт, що четверо із
шести чемпіонів – прикордонники: Ольга
САЛАДУХА – стрибки в довжину, Василь
ЛОМАЧЕНКО, Олександр УСИК та Євген
ХИТРОВ – бокс.

n

Трьох озброєних мисливців,
які незаконно полювали,
затримали прикордонники
відділу «Млачівка»
Житомирського загону.
Чоловіків правоохоронці
зупинили спільно з членами
громадського формування
«Динамо» поблизу населеного
пункту Зелена. В автомобілі
мисливців прикордонники
виявили впольовану дичину,
але документів на право
полювання стрілки так і не
змогли надати. Затриманих
передали представникам
мисливського господарства та
повідомили співробітників МВС,
які вилучили у них 4 мисливські
рушниці та набої.
Віктор ВИРВА

4

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 1, 13 cічня 2012 року
У СВЯТО — СЛУЖБА, НА СЛУЖБІ — СВЯТО

Коли куранти б’ють «12»!
Новорічне свято – це бризки шампанського, подарунки, спалахи
салютів, посмішки друзів, а також час загадувати бажання. Втім, не
всім щастить зустріти рік, що настає, за родинним столом, адже
існує така професія – Батьківщину захищати.
Мар’яна МАРКОВИЧ
Тому честь очолюва
ти новорічну зміну при
кордонних нарядів ви
падає лише кращим. В
Окремому
контрольнопропускному
пункті
«Київ» ними стали: майор
Лариса БІЛИК, капітан
Денис
ПЕТРЮЧЕНКО,
капітан Сергій СЄРОВ,
лейтенант Оксана КАНІ
ЩЕВА, старші прапор
щики Надія ПАЩЕНКО
та Андрій ДАВИДЕНКО.

Напередодні ж Нового
року для дітей військово
службовців ОКПП «Київ»
провели екскурсію в аеро
порту «Бориспіль». Мале
чі намагалися пояснити,
в чому ж полягає служба
прикордонника.
Адже,
скажімо, 5-річна Настя
ХРАМЦОВА вже твердо
вирішила, що в майбутньо
му поповнить лави «зеле
них кашкетів». Дівчинка
народилася у День прикор
донника і стала справжнім
подарунком для батьків.

Проте на запитання чим
саме займається її мама
— старший прапорщик
Марина ХРАМЦОВА —
Настуня ще не в змозі від
повісти, а ось її 6-річний
друг Артем ГУСОЛ запев
няє, що його мама охоро
няє кордон України від не
проханих гостей і бандитів.
Діти з великим задо
воленням спостерігали за
тим, як несуть службу їхні
батьки: здійснюють пас
портний контроль, спілку
ються з пасажирами тощо.

У святкову зміну при
кордорнники ОКПП офор
мили 165 рейсів і більше 12
тисяч осіб. Охочі до подо
рожей громадяни прямува
ли в основному до Єгипту,
Ізраїлю, Об’єднаних Араб
ських Еміратів, Латвії та
країн Західної Європи. Од
наче не всі пасажири були
законослухняними, тому,
наприклад, довелося зу
стрічати новорічне свято в
стінах аеропорту незакон
ному мігранту з Пакистану.
Новорічного настрою
прикордонникам додавали
як привітання так би мо
вити рядових пасажирів і
жителів естрадного олім
пу, яким святкова пора

принесла чимало роботи.
Співачка Саті КАЗАНОВА
пригадує, що для неї Но
вий рік у дитинстві був
казковим, навіть магічним
святом, пов’язаним із усім
смачним та навіть забо
роненим – посиденьками
допізна, ковтком шам
панського. У дорослому
віці це свято для співачки
стало роботою. Однак, пе
редусім, Новий рік для неї
— це підбиття підсумків,
планування чогось нового,
можливість розпочати все
з чистої сторінки та стати
іншою. Новий рік, ялинка,
мандарини, щось смач
неньке завжди приносили
хороший настрій співачці й
були найціннішими для неї.
Актор Єфим ШИФРІН
привітав «зелених кашке
тів» із святами та побажав,
аби кордони стали про
зорими, новий рік – щас
ливим, а святкові ялинки
пахли хвойним запахом.
Йосиф КОБЗОН сказав,
що його завжди радують на
українському кордоні — зу
стрічають ввічливі, молоді,
красиві прикордонники,
яким він зичив сімейного
благополуччя та успіхів.
Золотий голос України
Таїсія ПОВАЛІЙ побажала
прикордонникам тепла та
затишку в оселях і любові
в серці. Тамара ГВЕРДЦИ
ТЕЛІ зичила мирного неба,
щастя, спокою, надійного
тилу та злагоди. Всі поба
жання були надзвичайно
щирими, тож нехай у ново
му році вони обов’язково
здійсняться!

n

ШАНУЄМО ТРАДИЦІЇ

Нова радість стала!
Традиції, вірування, звичаї та мова кожного народу є основними
рисами, які вирізняють його з-поміж інших. У нашій державі зараз
спостерігається відродження власної автентичності. Нарешті
ми починаємо згадувати, що ми українці, і крім Нового року
відзначаємо День святого Миколая, Різдво, Водохреща та багато
інших зимових свят.
Ярослава МЕЛЬНИК
Отож, зважаючи на відродження різд
вяних традицій в українському суспільстві,
не залишаються осторонь їх і правоохо
ронці у зелених кашкетах. Уже стало тра
диційним, що 7 січня, на Різдво Христове,
в гості до персоналу ВПС «Рава-Руська»
ім. Ф. Моріна Львівського прикордонного
загону приходять добрі друзі – члени во
кального гуртка, гуртків народного танцю
та «Юний прикордонник» Рава-Руського
Будинку дитячо-юнацької творчості. Заві
тали вони і цього року – з поздоровлення
ми та колядою.
Більш ніж двадцять дітей віком від
восьми до тринадцяти років і шість вихо
вателів в українських національних кос
тюмах, а також у костюмах Діда, Кози,
Лікаря провели для присутніх цікаве дій
ство. Роль Лікаря виконувала керівник
гуртка народного танцю Ольга ГНІДЕЦЬ.
Це був справжній вертеп! Діти показали

надзвичайно цікавий виступ – вони і ще
дрували, і колядували. Усе було одночасно
і веселим, і смішним. На початку цього
феєричного дійства керівники гуртка Лю
бов ТОВАРЯНСЬКА та методист Світлана
НОВОСЬОЛОВА подякували персоналу
ВПС «Рава-Руська» за співпрацю та допо
могу, адже діти вже давно дружать з при
кордонниками. Неодноразово вихованці
гуртка брали участь у конкурсі дитячого
малюнка «Кордон очима дитини», у зма
ганнях «Юні друзі прикордонників». Вони
– неодноразові учасники екскурсії у під
розділ «зелених кашкетів», не один раз бу
вали у його музеї.
Самі діти з нетерпінням завжди чека
ють нових зустрічей зі своїми старшими
друзями, – зауважила Любов Михайлівна.
Після завершення різдвяних урочис
тостей, прикордонники, як завжди, не
залишили маленьких колядників без за
служеної «подяки» – солодощів і свіжови
печених пампухів. Цього дня у підрозділі

відчувалася, як ніколи, затишна та сімей
на обстановка серед персоналу прикор
донників, які разом зі своїми родинами
приєдналися до святкувань за давніми,
шанованими в народі, традиціями.
А ось до відділу прикордонної служби
«Грушів» завітав вертеп з місцевої загально
освітньої школи однойменного села. Участь
у вертепі брали діти з гуртка «Юні друзі при

кордонників». Їхній виступ також був і зміс
товним, і смішним та навіть з елементами
сучасної інтерпретації вертепу. До речі, хо
четься зауважити, що у дітей були дуже гарні
та цікаві костюми. Виставу у ВПС «Грушів»
змогли побачити усі військовослужбовці, а
також члени їхніх сімей. Подібні дійства від
бувалися і в інших підрозділах Львівського
прикордонного загону.		
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Надійний тил Белза
Охорона державного кордону в усі часи
будувалася на засадах дружніх взаємин із
місцевим населенням. Адже без надійних
помічників у тилу навіть найсучасніше
оснащення та висококваліфіковані фахівці
не можуть забезпечити ефективної охорони
рубежу. Саме цей фактор є визначальним у ВПС
«Белз» Львівського прикордонного загону, де
взаємодія з органами місцевого самоврядування
та місцевими мешканцями з року в рік лише
покращується.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Ділянка відповідальнос
ті ВПС «Белз» є дуже зруч
ною для охорони, адже про
ходить вона по рівнинній
території. Тому до відкри
тих спроб протиправної ді
яльності зловмисники вда 
ються вкрай рідко. Най
більш актуальним тутеш
нім видом правопорушень
є підвіз до лінії кордону не
законних мігрантів. 2009
го року на ділянці відділу
зафіксовано 13 випадків
порушення кордону за та
кою схемою, проте протя
гом минулих років право
охоронці зафіксували лише
один випадок. Такого ре
зультату досягнуто завдяки
злагодженій роботі персо
налу підрозділу з однієї сто
рони, а з іншої — активній
участі місцевого населення
в охороні державного кор
дону. Варто відзначити, що
дух взаєморозуміння та під
тримки між «зеленими каш
кетами» та мешканцями
прикордоння панує в Белзі
вже багато років.

Для місцевих хлопчаків
прикордонники завжди були
своєрідними кумирами. На
віть представники старшого
покоління, розповідаючи про
своє дитинство й молодість,
обов’язково згадають про
часті візити на заставу й про
те, як побачивши в Белзі не
знайомців, бігли наввиперед
ки з друзями, аби сповістити
про це охоронців рубежу. А
нині вчорашні «юдепісти» є
активними членами громад
ського формування й повно
цінно несуть службу з охоро
ни державного кордону.
Міський голова Белза
Володимир МУХА відзна
чає, що протягом останніх
років взаємодія між місце
вими органами самовряду
вання та відділом прикор
донної служби «Белз» лише
покращується.
Регулярні
зустрічі міських посадовців
і керівництва відділу при
кордонної служби сприяють
своєчасному
вирішенню
проблемних питань, що мо
жуть виникнути на території
міста чи поблизу кордону.
Вже стало доброю традиці
єю те, що жоден святковий

Близько 981 року київський
князь Володимир побудував у
Белзі укріплення, руїни від яких
можна побачити тут і по сьогод
ні. Белз посідав важливе місце в
системі фортець західних кордо
нів Київської Русі. Через нього
проходили торгівельні шляхи з
Польщі в Київ, Овруч і Візантію.
1170 року Белз стає столицею
окремого Белзького князівства.
За право володіти ним розгорну
лася запекла боротьба між Лит

захід у місті не проводиться
без участі прикордонників.
З одного боку охоронці ру
бежу займаються військово
патріотичним вихованням
молоді, беруть участь у свят
кових концертах і спортив
них дійствах, а з іншого –
слідкують за дотриманням
правопорядку. Уже декілька
років поспіль у місті прак
тикуються спільні патрулю
вання. Для цього призна
чаються представники від
прикордонного підрозділу
та міської ради, які разом із
дільничними інспекторами
міліції стежать за громад
ською безпекою. Володимир
Ярославович переконаний,
що саме завдяки відпові
дальному ставленню всіх
учасників патрулювання на
території міста Белз не тра
пилося жодного інциденту
під час масових святкувань.

Міський голова Áелза Володимир МУХА:
– Çà ÷àñ ìîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç òóòåøí³ìè ïðåäñòàâíèêàìè ïðèêîðäîííîãî â³äîìñòâà êåð³âíèöòâî ì³ñòà çàâæäè ïðèä³ëÿëî
íàäçâè÷àéíî âåëèêó óâàãó . Ç âëàñíîãî äîñâ³äó ìîæó ñêàçàòè, ùî â ðàìêàõ íàøî¿
âçàºìîä³¿ íåìàº ïèòàíü, ÿê³ á ìè íå ìîãëè âèð³øèòè. Öÿ ñï³âïðàöÿ ïîøèðþºòüñÿ
ÿê íà êóëüòóðíó ñôåðó æèòòÿ, òàê ³ íà ä³ëîâó. Ï³ä îñòàíí³ì ìàºòüñÿ íà óâàç³
ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü íà òåðèòîð³¿ ïðèêîðäîííîãî ðàéîíó òà ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ ïàòðóëþâàíü. Ðîçòàøóâàííÿ ì³ñòå÷êà ïîáëèçó êîðäîíó ìàº ñâî¿
ïåðåâàãè, àäæå ó âèïàäêó â³äêðèòòÿ òóò ïóíêòó ïðîïóñêó ðîçâèòîê ì³ñöåâî¿
³íôðàñòðóêòóðè ð³çêî ï³äå âãîðó. Íàðàç³ ìè ñïðÿìîâóºìî âñ³ çóñèëëÿ íà òå, àáè
íàøà ñï³âïðàöÿ ç îõîðîíöÿìè ðóáåæó ëèøå ïîêðàùóâàëàñÿ.
Заступник начальника ВПС “Áелз” по роботі з персоналом
капітан Віктор САМПІР:
– Íà ñüîãîäí³ ÿ âæå íå ìîæó é óÿâèòè ä³ÿëüí³ñòü â³ää³ëó ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè áåç çàëó÷åííÿ äîïîìîãè ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Ö³ ðå÷³ ñàì³ ïî ñîá³ âæå ñòàëè
íåâ³ä’ºìíèìè. Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî â³ä òàêî¿ âçàºìîä³¿ îáèäâ³ ñòîðîíè ëèøå
âèãðàþòü. Íà íàëåæíîìó ð³âí³ îðãàí³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü,
ÿêèõ íà ñüîãîäí³ íà ä³ëÿíö³ ï³äðîçä³ëó íàë³÷óºòüñÿ òðè. Óñ³ âîíè ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³ òà àêòèâíî çàëó÷àþòüñÿ äî îõîðîíè äåðæàâíîãî ðóáåæó. Êð³ì òîãî,
ïðîàíàë³çóâàâøè ñï³ëüíî ç êåð³âíèöòâîì ì³ñòà Áåëç õàðàêòåð ïðàâîïîðóøåíü íà
ä³ëÿíö³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äðîçä³ëó, âèð³øåíî çä³éñíþâàòè ñï³ëüí³ ïîäâîðîâ³ îáõîäè òà ïàòðóëþâàííÿ ï³ä ÷àñ âèõ³äíèõ äí³â. Ïåðåêîíàíèé, ùî ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñï³âïðàö³ ìàòèìå ëèøå ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ÿê äëÿ â³ää³ëó ïðèêîðäîííî¿
ñëóæáè, òàê ³ äëÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ.

Західна фортеця Русі
«…Біля княжого міста Белз почало розбудовуватися маленьке містечко
Львів…», – говориться в стародавніх літописах. Перша ж письмова згадка про
Белз міститься у «Повісті минулих літ», де йдеться, що 1030 року Ярослав Мудрий
визволив княже місто з-під польського гніту.
вою, Угорщиною, Польщею та
Київською Руссю.
Із Белзом нерозривно пов’я
зана історія відомих христи
янських святинь. Так, княгиня
Анна подарувала белзькому хра
му ікону Богоматері, написану,
за переказами, самим єванге
лістом Лукою. Відома сьогодні
як чудотворна ікона Ченсто

ховської Божої Матері вона та
кож має надзвичайно цікаву чи
то історію, чи то легенду. Було
це під час облоги Белза татаро
монголами. Місцеві жителі,
уповаючи на захист Пресвятої
Богородиці, винесли чудотворну
ікону на мур міської фортеці. У
розпалі однієї з битв татарська
стріла влучила в лик Божої Ма

тері (так на цьому місці й зали
шився трикутний “шрам”). З
рани потекла кров, а на завойов
ників спустилася повна темрява.
У ній вороги запанікували й під
няли зброю один на одного. А
ті, кому пощастило залишитися
живими, від жаху втікали якнай
далі з міста. У Белзі чудотворний
образ знаходився в храмі княжо

го замку до 1377 року, коли, ря
туючись від угорського короля,
князь Владислав Опільський ви
віз ікону до Львова, а звідти – до
польського містечка Ченстохо
ва, на честь якого її й назвали.
Святий образ залишили в пара
фіяльній церкві, а на ранок «не
могли зрушити з місця». Так і пе
ребуває там до наших днів Чен
стоховська ікона Божої Матері.
А в Белзі, у колишній каплиці
св. Валентина в Замочку, поруч
із Миколаївським собором, зна
ходиться точна її копія, яку зро
били польські майстри й подару
вали жителям княжого міста.
З 2001го року Белз офіційно
вважається Державним історико
культурним заповідником.
n
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Добридень,
або Мистецтво привітання
Психологи стверджують, що впливати на свідомість і вчинки людей можна,
використовуючи лише закони етикету. Отже сьогодні мова про гарні манери, тим більше,
що 11 січня за ініціативою ЮНЕСКО й ООН у всьому світі відзначають День ввічливості.
Лада АНДРЄЄВА

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
Щоранку кілька перших се
кунд при зустрічі з колегами та
керівником багато в чому зу
мовлюють подальшу стилістику
поведінки протягом дня. Тому
слід правильно та доброзичливо
їх привітати. Нагадаю (замість
легкої розминки): першим ві
тає молодший — старшого; той,
хто входить чи проходить по
руч — присутнього; у випадках,
коли колега привітався з незна
йомим вам співробітником —
обов'язково приєднайтеся.
Якщо ж до привітання дода
ти звернення (ім'я та по батько
ві, військове звання тощо), воно
буде особливо дієвим. Також
прислухайтеся до того, як спів
розмовник вимовляє своє пріз
вище, адже деяких людей обра
жає неправильний наголос.
З різноманіття реверансів
минулих століть до наших днів
дійшли чотири основні форми
невербального вітання: погляд,
рукостискання, уклін і поцілу
нок у руку. Тепер про те, як їх
максимально вдало використати.

виражати доброзичливість і
оптимізм. А ось похмурий, хо
лодний і погляд трохи поверх
голови засвідчить про ваше заро
зуміле ставлення. Також можна
привітатися злегка прикривши
очі та посміхнувшись.
ВІТАЛЬНИЙ „АРМРЕСТЛІНГ”
Потиснути один одному руки
— найбільш поширений вид при
вітання. Здається, що простіше!
Проте й воно має певні нюан
си, які діють на підсвідомість і
буквально нав'язують людині її
подальші реакції та поведінку.
Кілька головних моментів, про
які варто пам'ятати.
„Рукавичка” (інша назва
— «узбецьке» рукостискання).
Якщо маєте намір справити вра
ження особливої привітності, то
обхопіть долоню співрозмовни
ка обома руками (таким чином,
збільшуючи площу дотику) та
просто злегка посміхніться. Це

підкорившись спочатку, таким
чином поводитися й надалі.
Однак занадто сильно ламати
хрящі людині не варто, адже
здаватиметеся невихованим
мужланом.
Якщо ж так привіта
ли вас і ви не згодні з під
леглим становищем, то
відразу ж виправте ситуацію
«обеззброївши» візаві. Зробіть
півкроку вперед лівою ногою та
півкроку у бік правою. Таким чи
ном, ви злегка вторгаєтеся в осо
бисту зону людини, автоматично
змінюючи положення рук. Тепер
долоня співрозмовника дивити
меться у бік, тобто рукостискан
ня стане рівнозначним. Проте
навіть не намагайтеся змінювати
положення долоні силою. По
дібна реакція лише неприємно
здивує партнера.
„Військова хитрість”. Якщо
ви впевнена в собі людина, то
можете почати важливу розмо

ЗА ТРАЄКТОРІЄЮ СНАРЯДА
Дуже тонка форма приві
тання — поглядом. Наскільки
він (погляд) важливий можна
визначити експериментальним
шляхом. Для цього досить вимо
вити слова: «Доброго дня!», — не
дивлячись людині в очі. Резуль
тат позначиться на службових
взаєминах досить швидко, адже
візаві сприйме це як неповагу до
власної персони.
Крім того, привітання од
ними очима вельми актуально
на планерках, зборах, конфе
ренціях, словом, коли немає
можливості привітати людину

вголос або потиснути руку. Як
це правильно зробити? Говоря
чи військовою лексикою погляд
потрібно направляти «за траєк
торією польоту снаряда» — пле
чі повинні бути розправленими,
а підборіддя злегка піднятим.
Для того, щоб справити пози
тивне враження погляд повинен

стане гарним початком до діало
гу на рівних.
«Хто кого». Ви керівник? Тоді
можна почати важливий діалог із
легкого армреслінгу. Для цього
подайте руку долонею вниз. Цей
прийом дозволяє відразу вияви
ти свою домінуючу позицію, а
співрозмовник змушений буде,

ву з обманного ходу. Для цього
подайте руку долонею догори,
тобто розслабте співрозмовника
та вселіть йому видиму перевагу,
зрозуміло, до пори до часу. Однак
треба пам'ятати: підсвідомість
набагато сильніше свідомих
проявів і, увійшовши в образ, ча
сом дуже важко з ним розлучитися.
«Маятник» — від звички ві
татися з колегами потиском рук
із певною амплітудою взагалі
краще відмовитися. Підкресли
ти своє добре ставлення при ру
костисканні можна за рахунок
притримування другою рукою
передпліччя, ліктя або плеча
партнера. Проте це варто роби
ти лише при дружніх стосунках,
інакше вашу поведінку зрозумі
ють неправильно.
ПРИЗАБУТА ГАЛАНТНІСТЬ
У наш час досить рідко мож
на побачити чоловіків, які при
зустрічі на вулиці знімають ка
пелюхи та розкланюються. Тому

нагадаю протокол подібного
привітання: саме капелюх, а не
берети, кашкети та зимові шап
ки, знімають за три кроки до
знайомого, а одягають, коли по
рівняються з ним, потім — уклін
і посмішка (остання залежить
від ступеня знайомства та при
хильності). Додам: при цьому
обов'язково вийняти руки з ки
шень і сигарету з зубів.
Тепер що стосується покло
ну. Він проводиться виключно
за правильною поставою та за
допомогою м'язів шиї (і тільки!).
Якщо кланятися плечима або
попереком, то вийде «уклін слу
ги», що виглядатиме досить при
низливо. Наприклад, ви сидите
і побачили ровесника — легкий
уклін голови, а якщо старших і
жінку, то обов'язково слід підвес
тися. Однак якщо ви самі з да
мою, то підводитися не потрібно.
Ну а якщо вже дама підходить до
вас, то потрібно встати та не сіда
ти поки вона не сяде або не піде.

дотримуються правила: жінка
першою подає руку. Хоча до су
часного ділового етикету давно
внесена суттєва поправка — при
появі дами в кабінеті чоловік
встає, простягає руку для вітання
та пропонує присісти.
Ще про один вид майже за
бутого виду привітання — по
цілунок руки. Згадайте, коли ви
останній раз цілували жінці руку?
Проте це безпрограшний варіант,
щоб справити враження. До того
ж подібне привітання представ
ницями прекрасної половини
людства сприймається як про
яв поваги та доброго ставлення.
Однак і тут існують свої нюанси.
Поцілунок в руку доречний лише
в приміщенні, оскільки вважа
ється занадто «інтимним» для
вулиці. Крім того, дане вітання
при першому знайомстві до
пустимо лише стосовно до зна
менитостей і матусі (поважного
віку) ваших товаришів. У іншому
випадку (повторюся: при пер

ЦІЛУЮ РУЧКИ
«Експортером» правил гар
ного тону століттями вважалася
Англія. Так, згідно з етикетом
Туманного Альбіону першими
привітання вимовляли жінки. І
не тому, що дуже чемні — таким
чином вони давали дозвіл силь
ній статі на спілкування з собою.
Іншими словами, якщо дама
була не в гуморі, то могла про
ігнорувати джентльмена, й на це
не можна було навіть образити
ся. Нині часи змінилися. Проте
й сьогодні чоловіки-ортодокси

шому знайомстві), ви справите
враження піжона, який вельми
невміло «залицяється». І ще: при
поцілунку не піднімайте руку
співрозмовниці до своїх губ, а
навпаки нахиліться; не витягай
те губи та не чмокайте. Цілком
достатньо лише доторкнутися
губами до руки. А щоб вас пра
вильно зрозуміли — пам'ятайте,
що поцілунок повинен припасти
на тильну сторону пальців. Якщо
вище, то це «прозвучить» як натяк
на особливий інтерес і прохання
про більш близькі стосунки. n
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РІЗДВЯНІ СВЯТА

У січневі дні люди
переказують анекдотичну
історію про врятовану дитячу
віру у свято: в затишний
дворик зайшов батько з
чотирирічним сином. Ступивши
за ріг будинку, вони побачили,
як билися двоє чоловіків у
костюмах дідів морозів. На німе
запитання хлопчика батько
миттєво відповів, що це Новий
рік Старий проганяє.
Схожа ситуація цілком
могла б мати місце, адже
наприкінці грудня — січні
дуже великий збіг свят і
кожне має свої традиції. Не
закінчивши святкувати одну
дату люди плавно переходять
до наступної й зустрічає святий
Миколай свого заморського
колегу Санту та звичних діда
Мороза зі Снігуркою, а ті —
Маланку з Козою. Старий рік
зустрічає Новий, а той потім
Новий рік за старим стилем…
— і так до Водохреща.

Світлана ДЕЙЧУК
Новорічно-різдвяні свята — найчарів
ніший час. Люди поринають у атмосферу
дива і дарують собі та своїм близьким не
забутню казку. Кожному хочеться вірити
в чудо та сподіватися на здійснення най
заповітніших мрій. Різдво, Василя, Ма
ланки, Водохреща — як багато цікавих
обрядів пов'язано з цими надзвичайними
днями! Й малі, й дорослі охоче стають
учасниками різних празникових дійств.
І ЗНОВУ НОВИЙ РІК
— Христос народився! Славімо Його!
— вітаються один з одним християни між
Різдвом та Водохрещем. Ще лунають ко
лядки, а люд знову готується зустрічати…
Новий рік. Сьогодні саме переддень цього
празника. Водночас 13 січня установлено
свято на честь знатної римлянки Меланії
(Маланки), яка з юних років і до кінця
днів своїх (померла 439 р.) прямувала до
Христа.
14 січня — свято на честь Василія (Ва
силя) Великого (329—379) архієпископа
Кесарії Кападокійської, що в Малій Азії.
Церковні джерела характеризують його як
аскета, богослова і вченого, автора кодексу
чернечого життя. 14 січня — за церковни
ми святцями — свято Обрізання Господнє
(саме тоді, згідно з церковними джерела
ми, відбулося обрізання Ісуса Христа за
єврейським звичаєм). 14 січня — перший
день Нового року за старим стилем.
Переддень Нового року своєю обря
довістю нагадує переддень Різдва. Вечір
у народі називався щедрим, або багатим,
що пов'язано зі звичаєм готувати багатий
святковий стіл, де на відміну від Святве
чора обов'язково мають бути й скоромні
страви. Вечеряти, як і на Святвечір, сідає
вся сім'я. Дуже важливо, щоб одяг цього
дня був ретельно випраний і чистий. Після
вечері треба обов'язково зайти до сусідів і
попросити один в одного прощення за
можливу провину, щоб Новий рік зустріти
в мирі й злагоді.
На відміну від Святвечора це свято не
суто родинне, отож люди ходять один до
одного в гості. Як смеркне, можна йти ще
друвати — вітати людей з Новим роком,
закликати до хати злагоду, добробут і бага
тий урожай. Щедрівники водять із собою
по хатах Маланку і Козу. Отож перевдяг
неного в дівчину хлопця називають Ма
ланкою, а веселе ходіння з ним по хатах —
маланкуванням. Оскільки наступний день

Від Святвечора
до Водохреща

— святого Василя, то Маланка не ходить
сама, її Василько (перевдягнена в хлопця
дівчина) водить. Хлопця-Маланку вдя
гають у жіночий традиційний одяг (кер
сетка, спідниця, фартух), тільки сорочка
мусить бути чоловіча. Голову в'яжуть хуст
кою. В руках у Маланки — мітла або вели
кий віник.
Коли починають співати «Маланки»,
«дівчина» нишпорить по хаті, намагаю
чись поперекидати те, що лежить не в по
рядку, вимахує мітлою і «лякає» дітей. Про
Маланку співають, що вона «добра госпо
диня»: «на ополонці ложки мила, ложку
й тарілку упустила». А як діставала — за
мочила шовковий фартух і просить: «Ой
повій, вітре буйнесенький, висуши фартух
тонесенький!». Фартух у стародавніх об
рядових текстах — це жіночий символоберіг.
Козою перевдягається хлопець. Вва
жається, що господарям, до оселі яких
завітають в новоріччя щедрівники з Ко
зою, буде в усьому щастити. Волохата

Коза пов'язується з буйною родючістю
ниви. Козу вбирають у вивернутий хутром
назовні кожух, щоб прикликати в дім гос
подарів такі ж рясні блага, як густа вовна
білого руна.
Окрім Кози, у цьому новорічному дій
стві завжди є Дід і Лікар. Серед гурту ще
можуть бути Баба, Циган, музики (з сопіл
ками, скрипкою, бубном). Сюжет вистави
такий: Коза скаче і веселить господарів,
раптом лунає постріл — вона падає і «не
жива стає». Дід і Баба голосять, запрошу
ють лікаря, той каже, що «справа безна
дійна», вимагає хабара, врешті «надуває
козі жилу» — вона оживає і знову веселить
господарів.
У новорічну ніч по хатах ходять також
посівальники. З вечора 13 січня до світан
ку 14-го вони засівають нашу оселю на
нове життя, на Новий рік та на довгий вік,
на добро, здоров'я й достаток. Засівають
хлопчики 7 — 14 років (дівчатам і жінкам
цього робити не можна). Підлітки носять
у рукавиці зерно жита, пшениці, ячменю,

проса, гречки. Зерно символізує життя.
Дуже добрий знак, коли зернята впадуть
не лише на паркет чи килим, а й на гос
подарів (як свята вода) — тоді треба чемно
вклонитися.
У цю багату на небанальні події ніч ко
лись спалювали Дідуха — сніп жита, який
стояв на покуті на Святвечір. Перед цим
сніп обмолочували і навесні зерном з ньо
го засівали першу борозну ниви.
ВОДОХРЕЩА
Закінчення свята Коляди — Йор
дан — Водохреща припадає на 19 січня.
Перед ним є теж святкове навечір'я —
Щедрий вечір. Християнський Йордан
— це пам'ятка хрещення Ісуса Христа в
ріці Йордані на початку Його прилюдної
діяльності. Щедрий вечір — це майже
точне повторення Святого вечора, з усіма
традиційними стравами. Тоді, за давніми
віруваннями, приймаємо востаннє духів,
добрих та злих, які гостювали в хаті в час
Коляди. Тому й вечір цей «щедрий». А
на сам Йордан, хоч люди далі гостяться
щедро, але духам вже не дають нічого,
тому звуть цю гостину «голодна кутя».
До Йордану належить, як найваж
ливіший знак, свячена в церкві вода, на
пам'ятку хрещення Христа в ріці Йордані.
Здавна святили воду в ріці, вирубуючи у
льоду ополонку в формі хреста, ставили
з брил льоду хрест, фарбували його бу
ряковим соком і прикрашали сосниною.
При ньому відбувалося свячення. Тепер
святимо воду звичайно в церкві або перед
церквою. У силу свяченої води в нашому
народі дуже вірили, їй приписували теж
і можливість лікувати недуги і відганяти
всяке зло.
У час Йордану співають щедрівки —
щедрують. Щедрівки дуже подібні до ко
лядок. Щедрувати ходять теж від хати до
хати, так як і колядувати.
Різдвяні свята — це свята любові, які
зобов'язують нас до внутрішнього від
родження, до оновлення усього сущого.
Різдво Христове закликає нас шанувати
всі творіння Божі, зберігати природу —
ріки, поля, ліси, тваринний світ, охоро
няти їх від винищення й забруднення. У
світлі Різдва Христового кожна людина
має прагнути очиститися від скверни, від
родити душу й серце у покаянні, любові та
всепрощенні. Різдво Христове — як нове
очищення, воно виводить нас із темряви
до світла, зцілює духовно, об'єднуючи в
єдину могутню християнську родину. n
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ПОНЕДІЛОК

16.01

15:35 «БРЮС УСЕМОГУТНІЙ»

21:15 «ГАРЯЧІ НОВИНИ»
ICTV

1+1

НТН

УКРАЇНА

У центрі Москви група
оперативників готує операцію по захопленню
банди озброєних злочинців. У жорстокій перестрілці, що несподівано виникнула, правоохоронці терплять принизливу для себе
поразку...

Група водолазів знаходить
ідеальне місце для пошуку
скарбів у вигляді цілого
кладовища затонулих кораблів різних періодів.
Згідно з легендою, усі ці
кораблі постраждали від
нападу якогось велетенського морського чудовиська...

Інспектор секретної поліції
Лю Жіан прилітає з Шанхаю
в Париж, щоб допомогти
французькому детективу
Жан-П'єру Рішару розслідувати діяльність китайського мафіозі. Несподівано
Рішар убиває підозрюваного.

ІНТЕР

1+1

08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00 Золотий трюк
12.20, 18.45, 21.40 Дiловий
свiт
12.30 Театральнi сезони
13.20 Шеф-кухар країни
14.10 Право на захист
14.30 Армiя
14.40 Вiкно в Америку
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Х/ф «Незваний друг»
17.15 Т/с «Ставка бiльша за
життя»
18.15 221. Екстрений
виклик
18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.10 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Щоденник
19.20, 21.50 Святковий
концерт до 60-рiччя
українського
телебачення
20.40 Сiльрада
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Плюс-мiнус
21.30 Свiт спорту
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки

05.40 М/ф «Спiрiт. Душа
прерiй»
07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Х/ф «Снiжний ангел»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00 Новини
12.15 Д/с «Детективи»
12.55 Знак якостi
13.25 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
14.25 Сiмейний суд
15.25 Судовi справи
16.20 Чекай на мене
18.00 Новини
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Пандора»
22.35 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
23.50 Позаочi
00.50 Х/ф «Охоронець» W
03.10 Подробицi
03.35 Д/ф «Леонiд
Бронєвой. Пiд
ковпаком у
Мюллера»
04.25 Знак якостi
04.50 Х/ф «Край вiчностi»

17.01

12:40 «ЧОРНИЙ ТРИКУТНИК»

ВІВТОРОК

00:20 «ПОЦІЛУНОК ДРАКОНА»

У житті телерепортера
Брюса Нолана почалася
чорна смуга. Але раптом
стається диво! До нього
являється Господь і пропонує наділити його божественною силою. Нолан
зможе ходити по воді та
передбачати майбутнє...

ПЕРШИЙ

ПЕРШИЙ
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
09.30 Наша пiсня
10.10 Легко бути жiнкою
11.00 Темний силует
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00, 15.00 Новини
12.10, 18.45, 21.35 Дiловий
свiт
12.20 Хай щастить
12.40 Х/ф «Чорний
трикутник». 1, 2 с. W
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Х/ф «Чорний
трикутник». 3 с.
17.00 Т/с «Ставка бiльша за
життя»
18.05 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Щоденник
18.15 221. Екстрений
виклик
18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.00 Надзвичайна зiркова
зустрiч
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Плюс-мiнус
21.30 Свiт спорту
21.45 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22.30 Контрольна робота
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.25 Вiд першої особи

00:20 «СМЕРТЕЛЬНА ВОДА»

06.55
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
11.15
13.10
14.55
17.00
17.20
17.40
19.30
20.15
20.50
21.15
23.15
23.30
01.15
02.10
03.55
04.40
05.10
05.55

ICTV

05.05
05.20
06.10
06.20
06.25
07.35
07.40
08.45
09.25
09.30
10.30

Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чiп i Дейл.
Бурундуки-рятiвники»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Зiрки в оперi
Х/ф «Мабуть, боги
з'їхали з глузду» W
Х/ф «Мабуть, боги
з'їхали з глузду-2» W
Х/ф «Психопатка»
ТСН. Особливе
Шiсть кадрiв
Х/ф «Дiамантова
рука» W
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Х/ф «Гарячi
новини» Y
ТСН
Х/ф «Олiгарх» Y
Мама в законi
Х/ф «Картахена» Y
Хованки
Дикi i смiшнi
Т/с «Клон-2»
Т/с «Клон-2»

12.35
12.45
12.55
13.00
13.15

15.35
18.45
19.20
19.25
20.25
22.35
22.50
01.00
01.10
02.05
02.50
03.25

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Таксi»
Дiловi факти
Провокатор
Факти
Спорт
Надзвичайнi новини
Х/ф «Алан
Квотермейн. Копальнi
царя Соломона»
Анекдоти
по–українськи
Факти
Спорт
Анекдоти
по–українськи
Х/ф «Алан
Квотермейн.
У пошуках Золотого
мiста»
Х/ф «Брюс
Усемогутнiй»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морський
патруль»
Факти. Пiдсумок
Свобода слова
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Загiн-4»
Факти
Свобода слова

15:35 «ВІЗИТ ДО МІНОТАВРА»

НОВИЙ

05.45 Нез'ясовно, але факт
06.30 Документальний
детектив
07.00 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда
про зiрок
09.55 ВусоЛапоХвiст
10.10 Х/ф «Снiг
на голову» W
12.10 Х/ф «Звiдки беруться
дiти?»
Звідки беруться
діти? Думали, ви
знаєте відповідь
на це питання, а
ось і невірно. Мати молодого і
успішного чоловіка настільки бажала синові родинного щастя,
що у нього нізвідкіля почали
з’являтися діти і
багато.

14.00
15.00
16.00
18.00
18.10
19.05
20.10
20.55
22.00
22.25
00.55
01.45
02.30
02.40

Зiркове життя
Нез'ясовно, але факт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя
Х-Фактор
Куб
«Вікна»-новини
Х-Фактор
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Адвокат»
«Вікна»-спорт
Т/с «Адвокат»

НТН

04.35 Т/с «Курсанти»
06.05 Kids'Time
06.10 М/с «Назад у
майбутнє»
06.35 М/с «Джуманджи»
06.55 Kids'Time
07.00 Барбоскiни
07.30 Репортер
07.40 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Здрастуйте, я ваша
мама!
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 М/с «Фiнес i Ферб»
13.30 М/с «Бетмен»
13.50 М/с «Аладдiн»
14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Аферисти
22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
00.00 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.00 Репортер
01.15 Спортрепортер

23:20 «РОЗБІРКИ В МАЛЕНЬКОМУ ТОКІО»

УКРАЇНА

08.30 Легальний дохiд
08.35, 04.25 Правда життя
09.00 Д/с «Православнi
святi»
10.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Розвiдники»
18.30, 03.20 Агенти впливу
19.00, 21.30, 00.00, 02.05,
04.55 Свiдок
19.20 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
20.20 Т/с «CSI. Маямi»
22.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
23.00 Т/с «Закон i порядок»
00.20 Х/ф «Смертельна
вода» Y
02.30 Речовий доказ
ТЕТ

08.25, 14.00, 21.10 Т/с
«Слiд»
09.00, 20.10 Т/с «Дикий-2»
10.00 Х/ф «Лiсове озеро»
12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катине
кохання»
15.10, 02.10 Щиросерде
зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
22.20 Х/ф «Швидкий i
мертвий» Y
00.20 Х/ф «Поцiлунок
дракона» Y
02.40 Т/с «Безмовний
свiдок-3»
05.20 Д/с «Пункт
призначення –
правда. Третiй сезон»
ФУТБОЛ

08.00 Телепузики
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Баффi –
винищувачка
вампiрiв»
10.40 Comedy Woman
11.35 Конвеєр кохання
12.25 Косметичний ремонт
12.55 Секс-битва
13.20, 18.20 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.45, 18.50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14.15, 19.15 Одна за всiх
14.40 Дiм-2
16.30, 19.45 Даєш, молодь!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер»
21.35 Т/с «Щоденники
Темного»
22.10 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.00 Т/с «Секс i мiсто»

08.10, 16.45 Чемпiонат
Iспанiї. «Барселона»
– «Бетис»
10.00, 14.05, 21.35
Футбольний уїк-енд.
Найкраще
10.15 «Мальорка» – «Реал»
12.10 МЮ – «Болтон»
14.35 «Челсi» –
«Сандерленд»
16.30 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
18.45, 01.10, 04.10
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
19.45, 02.10 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
20.35, 23.55, 03.15
Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
21.55 Чемпiонат Англiї.
«Вiган» – «Ман Сiтi»

23:45 «ХОВАНКИ»

ПЕРШИЙ

НТН

ICTV

1+1

Захоплююча детективна
розповідь про те, як проходило розслідування
справи про пограбування
Патріаршої ризниці Московського Кремля взимку
1918 року, після того як
Тимчасовий уряд випустив
із в’язниць усю еліту злочинного світу.

В основі детективної історії – пошуки зниклої скрипки Антоніо Страдіварі. Це
одна сюжетна лінія фільму.
Дія другої відбувається в
XVII столітті, присвячена
вона життю Майстра та
його роботі над скрипкою.

Маленьке Токіо – японський район Лос-Анджелеса.
Потужне мафіозне угрупування якудзи «Залізний
пазур» захопило владу в
свої руки. У боротьбу з
якудзою вступають крутий
місцевий поліцейський
Кеннер і його новий напарник Джоні.

90-ті роки ХХ століття.
Епоха «стрілок», одягу від
Версаче і шестисотих
«мерсів». Сюжет фільму
крутиться навколо валізки
з героїном. Саймон і Сергій
або повернуть його Михаличу – головному місцевому авторитету, або розпрощаються з життям.

ІНТЕР
06.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Пандора»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00 Новини
12.15 Д/с «Детективи»
12.55 Знак якостi
13.20 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
14.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Пандора»
22.35 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
23.50 Х/ф «Нiч самотнього
пугача»
01.45 Д/ф «Залiзний
Гармаш i його
маленькi слабкостi»
02.40 Подробицi
03.05 Служба розшуку дiтей

1+1
06.50
06.55
07.00
07.10
07.15

07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
10.50
11.50
12.45
13.40
14.30
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.15
20.50
21.15
22.25
23.25
23.45
01.35
02.30
02.45
04.20
05.10
05.55

Служба розшуку дiтей
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чiп i Дейл.
Бурундуки-рятiвники»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Сiмейнi мелодрами
Не бреши менi-2
Чесно
Т/с «Клон-2»
Т/с «Клон-2»
Зiрка + зiрка-2
ТСН. Особливе
Шiсть кадрiв
Сiмейнi мелодрами
Не бреши менi-2
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Мiняю жiнку-4
Потойбiчна Україна
ТСН
Х/ф «Хованки» Y
Мама в законi
ТСН
Х/ф «Олiгарх» Y
Чесно
Т/с «Клон-2»
Т/с «Клон-2»

ICTV
05.15 Факти
05.30 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.25 Спорт
06.30 Т/с «Таксi»
07.35 Дiловi факти
07.45 Пiд прицiлом
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Таємницi
слiдства»
14.05 Т/с «Морський
патруль»
16.30 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Морський
патруль»
22.35 Т/с «Таксi»
23.05 Факти. Пiдсумок
23.20 Х/ф «Розбiрки в
маленькому
Токiо» Y
01.10 Спорт
01.15 Надзвичайнi новини
02.05 Т/с «Загiн-4»
02.50 Факти
03.20 Х/ф «Ретроград» Y

СТБ
05.50 Нез'ясовно, але факт
06.35 Документальний
детектив
07.00 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда
про зiрок
09.55 ВусоЛапоХвiст
10.40 Куб
11.45 Х/ф «Привiт,
кiндер!»
У маленькому
провінційному
містечку живе
сімнадцятирічна
Лерка, яку виховує сувора бабуся-хірург. Одного
дня дівчина тікає
з дому і їде до
Москви шукати
свою маму. З цієї
миті в її житті починаються пригоди: і кумедні,
і повчальні.

13.55
15.00
16.00
18.00
18.10
19.05
20.10
22.00
22.25
23.55

Зiркове життя
Нез'ясовно, але факт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя
Х-Фактор
«Вікна»-новини
Х-Фактор
Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ
04.40 Т/с «Курсанти»
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Назад у
майбутнє»
06.40 М/с «Джуманджи»
06.55 Kids'Time
07.00 Барбоскiни
07.30 Репортер
07.40 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.15 Здрастуйте, я ваша
мама!
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.50 М/с «Фiнес i Ферб»
13.30 М/с «Бетмен»
13.50 М/с «Аладдiн»
14.25 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Парад порад
22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
00.00 Т/с «Щоденники
вампiра»
00.55 Репортер

НТН
08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 21.30, 00.00,
02.25, 05.10 Свiдок
09.00, 22.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
10.00, 23.00 Т/с «Закон i
порядок»
11.00, 20.20 Т/с «CSI.
Маямi»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35, 19.20 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-9»
13.35 Т/с «Марш
Турецького-2»
15.35 Х/ф «Вiзит до Мiнотавра». 1, 2 с. W
18.30, 02.50 Речовий доказ
00.20 Х/ф «Мисливцi за
скарбами» Y
03.15 Агенти впливу
ТЕТ
08.00 Телепузики
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Баффi –
винищувачка
вампiрiв»
10.40 Comedy Woman
11.35 Конвеєр кохання
12.25 Косметичний ремонт
12.55 Секс-битва
13.20, 18.20 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.45, 18.50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14.15, 19.15 Одна за всiх
14.40 Дiм-2
16.30, 19.45 Даєш, молодь!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер»
21.35 Т/с «Щоденники
Темного»
22.10 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.00 Т/с «Секс i мiсто»

УКРАЇНА
08.15, 14.00, 21.10 Т/с
«Слiд»
10.00, 20.10 Т/с «Дикий-2»
11.00, 02.20 Т/с
«Хранитель»
12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катине
кохання»
15.10, 03.00 Щиросерде
зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
22.20 Т/с «Подружжя»
23.20 Т/с «Камелот»
00.20 Х/ф «Швидкий i
мертвий» Y
05.20 Д/с «Пункт
призначення –
правда. Третiй сезон»
ФУТБОЛ
08.10 Чемпiонат Англiї.
«Вiган» – «Ман Сiтi»
10.15 Чемпiонат України.
Найкраще. «Шахтар» – «Кривбас»
12.15 Футбольний уїк-енд.
Найкраще
14.35, 04.10 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
15.30 Футбол: прикро та
кумедно
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Чемпiонат України.
Найкраще. «Карпати» – «Зоря»
18.55 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
20.05 Futbol Mundial
20.35 Чемпiонат Англiї.
МЮ – «Болтон»
22.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Мальорка» – «Реал»
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12:05 «ПТАХА ЩАСТЯ»

15:50 «ЧАС ВІДПОЧИНКУ...»
СТБ

ПЕРШИЙ

ICTV

НТН

Під час екскурсії на Валаам
між подружжям відбувається сварка, і Ганна відправляється до монастиря, де
мешкають інваліди. Несподівано в безногому
човнярі вона впізнає друга
юності Павла, який зник
безвісти під час війни...

Спеціальному секретному
агенту однієї із спецслужб
поставлено надважливе
завдання: знайти та врятувати викрадену дочку президента. Виконання завдання призводить до викриття великої змови в Білому Домі...

Компанія американських
підлітків у захваті від пропозиції ірландського друга
Джейка! Він кличе хлопців
у подорож по Ірландії. Заклопотані цією ідеєю,
мандрівники вирушають
назустріч пригодам, котрі
виявляться не надто веселими.

07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.20
12.00
12.15
12.55
13.20

Все, чим живуть
українські прикордонники, які
труднощі спіткають їх під час непростої служби,
які нововведення
запроваджуються
Адміністрацією
Державної прикордонної служби
України. Про це
та багато іншого
ви дізнаєтеся з
програми «Кордон держави».

12.40 Х/ф «Жили три
холостяки» W

15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор

15.50 Х/ф «Час вiдпочинку

19.45
20.30
20.55
21.25
21.30

вiд суботи до
понедiлка» W
Т/с «Ставка бiльша за
життя»
221. Екстрений виклик
Новини
Про головне
Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри
221. Екстрений
виклик. Тиждень
Зимовий жарт
Офiцiйна хронiка
Плюс-мiнус
Свiт спорту

14.15
15.15
16.05
18.00
18.10
20.00
20.25
20.30
22.35
23.50
01.20

02.10
02.35
02.40

З новим ранком
Спорт у Подробицях
З новим ранком
Новини
З новим ранком
Новини
З новим ранком
Новини
Т/с «Пандора»
Д/с «Детективи»
Новини
Д/с «Детективи»
Знак якостi
Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
Судовi справи
Т/с «Дар»
Новини
Т/с «Обручка»
Подробицi
Спорт у Подробицях
Т/с «Пандора»
Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
Х/ф «Санта на
продаж»
Д/ф «I. Аллєгрова.
Йду, щоб
залишитися»
Подробицi
Служба розшуку дiтей
Х/ф «Поллок»

13:50 «ЧОЛОВІК СОБАКИ БАСКЕРВІЛІВ»

06.50
06.55
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
10.50
11.50
12.45
13.35
14.25
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.15
20.50
21.15
22.40
23.40
23.55
01.35
02.30
02.45
04.30

ICTV
Служба розшуку дiтей
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чiп i Дейл.
Бурундуки-рятiвники»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Сiмейнi мелодрами
Не бреши менi-2
Потойбiчна Україна
Т/с «Клон-2»
Т/с «Клон-2»
Зiрка + зiрка-2
ТСН. Особливе
Шiсть кадрiв
Сiмейнi мелодрами
Не бреши менi-2
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Пекельна кухня-2
Iлюзiя безпеки
ТСН
Х/ф «Антибумер» Y
Мама в законi
ТСН
Х/ф «Жмурки» Y
Свiт навиворiт

05.05
05.15
05.30
06.20
06.30
06.35
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.45
12.55
13.00
14.05
16.35
18.45
19.20
19.25
20.25
22.35
23.00
23.15
01.30
01.35
02.25
03.10
03.40

СТБ
Служба розшуку дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Таксi»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Менти»
Факти. День
Спорт
Т/с «Таємницi
слiдства»
Т/с «Морський
патруль»
Т/с «Менти»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Даїшники»
Т/с «Таксi»
Факти. Пiдсумок
Х/ф «Спартанець» Y
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Загiн-4»
Факти
Х/ф «Розбiрки в
маленькому
Токiо» Y

23:25 «НІЧНИЙ ПРОДАВЕЦЬ»

05.30
06.15
11.00
12.05
14.00
15.00
16.00
18.00
18.10
19.10
20.10
22.00
22.25
23.55
00.55
02.30
02.40

НОВИЙ
Нез'ясовно, але факт
Т/с «Адвокат»
ВусоЛапоХвiст
Х/ф «Птаха щастя» W
Зiркове життя
Нез'ясовно, але факт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя
Х-Фактор
«Вікна»-новини
Х-Фактор
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Адвокат»
«Вікна»-спорт
Х/ф «Днi Турбiних»
1919 рік. В Україні ще господарюють німці, а довкола Києва нишпорять петлюрівці. Але вже наближаються до
української столиці війська Червоної Армії. Для
сім’ї Турбіних, як і
для всього російського офіцерства, це час
болісних роздумів.

03.40 Нiчний ефiр

07.40 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський

10.10
11.50
12.55
13.30
13.50
14.25
14.45
14.50
15.45
15.50
17.50
19.00
19.15
19.35
20.40
21.50
22.55

00.00
00.55
01.15
01.25
01.30
02.10
03.00

УКРАЇНА

НТН

вiк, або Всi чоловiки сво...»
Здрастуйте, я ваша
мама!
Т/с «Татусевi доньки»
М/с «Фiнес i Ферб»
М/с «Бетмен»
М/с «Аладдiн»
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
Teen Time
Т/с «Дрейк i Джош»
Teen Time
Т/с «Кадети»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Воронiни»
Ревiзор
Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
Т/с «Щоденники
вампiра»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Межа»
Неймовiрнi iсторiї
Рiплi
Т/с «Журнал мод»

00:20 «ШАКАЛ»

08.30 Легальний дохiд
08.25, 14.00, 21.10 Т/с
08.35, 19.00, 21.30, 00.00,
«Слiд»
02.00, 05.00 Свiдок 09.00, 20.10 Т/с «Дикий 2»
09.00, 22.00 Т/с «NCIS. Лос- 10.00, 22.20 Т/с
Анджелес»

«Подружжя»

10.00, 23.00 Т/с «Закон i

11.00, 02.10 Т/с

порядок»

«Хранитель»

11.00, 20.20 Т/с «CSI.
Маямi»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35, 19.20 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-9»
13.40 Т/с «Марш
Турецького-2»
15.35 Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра». 3, 4 с. W
18.30, 04.05 Правда життя
00.20 Х/ф «Гриби» X
02.30 Речовий доказ

ТЕТ

12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катине
кохання»

15.10, 03.00 Щиросерде
зiзнання

16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
23.20 Т/с «Камелот»
00.20 Х/ф «Покохати i
померти» Y

ФУТБОЛ

08.00 Телепузики
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Баффi –

08.10 «Мальорка» – «Реал»
10.15 «Металург» –

винищувачка
вампiрiв»
10.40 Comedy Woman
11.35 Конвеєр кохання
12.25 Косметичний ремонт
12.55 Секс-битва
13.20, 18.20 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.45, 18.50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14.15, 19.15 Одна за всiх
14.40 Дiм-2
16.30, 19.45 Даєш, молодь!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер»
21.35 Т/с «Щоденники
Темного»
22.10 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.00 Т/с «Секс i мiсто»

12.15, 14.40 Футбольний

«Таврiя»
уїк-енд. Найкраще

12.30, 19.55 Чемпiонат

Iспанiї. «Барселона» – «Бетис»
14.25 Футбол: прикро та
кумедно
14.55 Dubai Cup. «Зенiт» –
«Буньодкор»
15.45, 22.45 Футбол News.
Live
17.00, 04.05 Чемпiонат
Англiї. Огляд туру
17.55 Чемпiонат Англiї.
«Вiган» – «Ман Сiтi»
21.55 Кубок Iталiї.
«Мiлан» – «Новара»
23.55 FIFA Ballon d'Or

00:20 «ПЕКЛО»

ПЕРШИЙ

1+1

УКРАЇНА

НТН

Прихистивши малолітню
Асю, Боварін виховав у ній
холоднокровного вбивцю,
а потім одружився з дівчиною. Але одного разу до неї
приходить справжнє кохання – до того, хто незабаром повинен загинути
від рук Боваріна.

У місті орудує маніяк. Його
час – ніч. Його улюблена
погода – дощ. І саме в таку
ніч студент, що підробляє
продавцем, заступає на
зміну в цілодобовий магазин. У цю ніч його бос відправляється в казино, а
дружина боса вирішує
розважитися.

Російський мафіозі Терек
Мурад кидає виклик директору ФБР. За 70 млн. доларів Мурад наймає кілера
на прізвисько «Шакал».
Єдина людина, здатна його
впізнати, – ірландський
терорист Діклан Малкуінн,
який відбуває свій термін у
в'язниці.

Четверо відчайдушних
хлопців об'єдналися в надії на вдачу. З вантажем
викраденого золота вони
хочуть обдурити долю. Нічого, крім видобутку, не
зв'язує їх у цій стрімкій
гонці по розпеченій пустелі...

1+1
06.50
06.55
07.00
07.10
07.15

07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
09.55
10.50
11.50
12.45
13.35
14.25
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.15
20.50
21.15
23.10
23.25
01.00
01.55
03.25
05.10
05.55

Служба розшуку дiтей
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чiп i Дейл.
Бурундуки-рятiвники»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Сiмейнi
мелодрами
Не бреши менi-2
Iлюзiя
безпеки
Т/с «Клон-2»
Т/с «Клон-2»
Зiрка + зiрка-2
ТСН. Особливе
Шiсть кадрiв
Сiмейнi
мелодрами
Не бреши менi-2
ТСН
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Х/ф «Ясновидиця» W
ТСН
Х/ф «Нiчний
продавець» Y
Мама
в законi
Х/ф «Антибумер» Y
Зiрка + зiрка-2
Т/с «Клон-2»
Т/с «Клон-2»

ICTV
05.10 Факти
05.25 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.25 Спорт
06.30 Т/с «Таксi»
07.35 Дiловi факти
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Таємницi
слiдства»
14.00 Т/с «Даїшники»
16.25 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайнi новини
20.25 Т/с «Даїшники»
22.40 Т/с «Таксi»
23.05 Факти. Пiдсумок
23.20 Х/ф «Кочегар» Y

Санкт-Петербург, середина
90-х років ХХ століття. Майор у
відставці працює
в кочегарні й у
вільний час на
старенькій друкарській машинці
пише оповідання.
Проте відлюдника-кочегара часто відвідують
різні гості...

СТБ
05.50 Нез'ясовно, але факт
06.35 Документальний
детектив
07.00 Т/с «Адвокат»
09.00 Неймовiрна правда
про зiрок
09.55 ВусоЛапоХвiст
11.50 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник» W

Віра, вродлива
жінка, ніяк не може влаштуватися
на роботу,
оскільки краса їй
лише заважає.
На кожному новому місці роботи вона отримує
від начальника
непристойні пропозиції. Подруга
Катя за допомогою гриму робить
з Віри «страшненьку».

13.50
14.50
15.50
18.00
18.10
19.10
20.10
22.00
22.25
23.50
00.50
02.25

Зiркове життя
Нез'ясовно, але факт
Битва екстрасенсiв
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зiркове життя
Х-Фактор
«Вікна»-новини
Х-Фактор
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Адвокат»
«Вікна»-спорт

НОВИЙ
04.40 Т/с «Курсанти»
06.10 Kids'Time
06.15 М/с «Назад у
майбутнє»
06.40 М/с «Джуманджи»
06.55 Kids'Time
07.00 Барбоскiни
07.30 Репортер
07.40 Очевидець
09.00 Репортер
09.10 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
10.10 Батьки i дiти
11.50 Т/с «Татусевi доньки»
12.55 М/с «Фiнес i Ферб»
13.30 М/с «Бетмен»
13.50 М/с «Аладдiн»
14.30 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк i Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Кадети»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с «Татусевi доньки»
20.40 Т/с «Воронiни»
21.50 Свiтлi голови. Зимовi
iгри
22.55 Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
00.00 Т/с «Щоденники
вампiра»
00.55 Репортер

НТН
08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 21.30, 00.00,
02.20, 05.00 Свiдок
09.00, 22.00 Т/с «NCIS»
10.00, 23.00 Т/с «Закон i
порядок»
11.00, 20.20 Т/с «CSI»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35, 19.20 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-9»
13.35 Т/с «Марш
Турецького-2»
15.30 Х/ф «Вiзит до
Мiнотавра». 5 с. W
17.05 Х/ф «Кожний
десятий» W
18.30 Д/ф «Сльози Божої
матерi»
00.20 Х/ф «Пекло» Y
02.45 Речовий доказ
ТЕТ

08.00 Телепузики
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Баффi –
винищувачка
вампiрiв»
10.40 Comedy Woman
11.35 Конвеєр кохання
12.25 Косметичний ремонт
12.55 Секс-битва
13.20, 18.20 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.45, 18.50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14.15, 19.15 Одна за всiх
14.40 Дiм-2
16.30, 19.45 Даєш, молодь!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер»
21.35 Т/с «Щоденники
Темного»
22.10 Т/с «Фiзика чи хiмiя»
23.00 Т/с «Секс i мiсто»

УКРАЇНА
08.25, 14.00, 21.10 Т/с
«Слiд»
09.00, 20.10 Т/с «Дикий-2»
10.00, 22.20 Т/с
«Подружжя»
11.00, 02.30 Т/с
«Хранитель»
12.00, 04.40 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катине
кохання»
15.10, 03.15 Щиросерде
зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 04.00 Критична точка
23.20 Т/с «Камелот»
00.20 Х/ф «Шакал» Y
05.30 Д/с «Пункт
призначення –
правда. Четвертий
сезон»
ФУТБОЛ

08.10, 03.15 Dubai Cup.
«Зенiт» –
«Буньодкор»
10.15 Найкраще. «Шахтар»
– «Iллiчiвець»
12.15, 14.40 Футбольний
уїк-енд. Найкраще
12.30 Кубок Iталiї. «Мiлан»
– «Новара»
14.25 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
14.55 Dubai Cup. «Шахтар»
– «Узбекистан»
15.45, 22.45 Футбол News.
17.00 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
17.55 Dubai Cup. «Ростов»
– «Етуаль»
19.55 Dubai Cup. «Шахтар»
– «Узбекистан»
21.55 Кубок Iталiї. «Iнтер»
– «Дженоа»

ЧЕТВЕР

ІНТЕР
06.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
07.00 Новини
07.10 З новим
ранком
07.30 Спорт
у Подробицях
07.35 З новим
ранком
08.00 Новини
08.10 З новим ранком
08.30 Новини
08.35 З новим
ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Пандора»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00 Новини
12.15 Д/с «Детективи»
12.55 Знак якостi
13.20 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
14.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Обручка»
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с «Пандора»
22.35 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
23.50 Х/ф «Караюча сила»
01.45 Подробицi
02.10 Служба розшуку дiтей
02.15 Х/ф «Джилi»
04.10 Х/ф «Караюча сила»

19.01

ПЕРШИЙ
08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00, 01.20
Пiдсумки дня
09.30 Обережно, модерн!
10.00 Легко бути жiнкою
11.10 Здоров'я
12.00, 15.00 Новини
12.10, 18.45, 21.40 Дiловий
свiт
12.15 Аудiєнцiя. Країни
вiд А до Я
12.40 Ближче до народу
13.10 Крок до зiрок.
Євробачення
13.50 Х/ф «Чоловiк собаки
Баскервiлів»
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт
16.50 Т/с «Ставка бiльша за
життя»
18.05 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Щоденник
18.15 221. Екстрений
виклик
18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
19.00 Про головне
19.25 Концерт Вiтаса
«Повернення
додому»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.25 Плюс-мiнус
21.30 Свiт спорту
21.50 Богатирськi iгри
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки

СЕРЕДА

08.30, 00.15 Скарбничка
09.35 Легко бути жiнкою
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00, 15.00 Новини
12.10, 18.45 Дiловий свiт
12.25 Кордон держави

1+1

18.01

ІНТЕР

18.15
18.20
19.00
19.30

00:20 «ГРИБИ»

У дружній жіночий колектив
приходить новий заступник
директора Володимир Халаїмов. Поява цього серцеїда інтригує співробітниць
і перетворює офіс на розбурханий вулик. Винуватець пліток, Володимир,
найбільше уваги приділяє
Саші Арбеніній.

ПЕРШИЙ

17.15

23:15 «СПАРТАНЕЦЬ»
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П’ЯТНИЦЯ

20.01

18:10 «СПОРТЛОТО–82»

22:40 «НЕЗБАГНЕННЕ»

21.01

00:20 «ДОМІНО»

СТБ

ICTV

1+1

НТН

Випадкові попутники: молодий чоловік і симпатична
панночка, що їдуть на відпочинок
до
моря,
пов'язані пошуками зниклого квитка «Спортлото»,
на який випав величезний
виграш. Спільні пошуки
приводять їх до головного
призу.

Психологічний трилер,
події якого розгортаються
навколо агента ФБР, що
допитує підозрюваного в
тероризмі з метою отримати інформацію про місцезнаходження трьох одиниць ядерної зброї. Як далеко може зайти агент у
пошуках правди?

Нью-йоркський письменник Едді, бажаючи подолати чорну смугу в житті,
бере засекречений препарат під назвою NZT. Він
заробляє купу грошей, але
скоро починає страждати
від зловісних побічних
ефектів препарату...

Команда мисливців за головами використовує свої
особливі методи, не залишаючи жертвам ніяких
шансів. Але, узявшись за
справу, пов'язану з крадіжкою 10 мільйонів із казино,
вони самі опиняються в
ситуації, несумісній із життям.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

08.20 Кориснi поради
08.30, 00.15 Скарбничка
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30 Д/ф «Темна матерiя»
10.00 Легко бути жiнкою
11.10 Вiра. Надiя. Любов
12.00, 15.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.25 Надвечiр'я
12.55 Околиця
13.20, 04.10 Х/ф «Парад
планет»
15.15 Euronews
15.45, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.50 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт
17.10 Т/с «Ставка бiльша за
життя»
18.05 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Щоденник
18.15 221. Екстрений
виклик
18.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.40 Магiстраль
19.00 Наша пiсня
19.45 Новорiчний жарт
20.40, 03.50 After Live
21.20 Плюс-мiнус
21.25, 22.50, 01.20
Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.00 Пiдсумки

06.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
07.00 Новини
07.10 З новим ранком
07.30 Спорт у Подробицях
07.35 З новим ранком
08.00 Новини
08.10 З новим
ранком
08.30 Новини
08.35 З новим ранком
09.00 Новини
09.10 Т/с «Пандора»
11.20 Д/с «Детективи»
12.00 Новини
12.15 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»-3»
13.10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
15.15 Судовi справи
16.05 Т/с «Дар»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Обручка»
19.10 Вечiрнiй квартал.
Новий рiк. Ч. 1
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Вечiрнiй квартал.
Новий рiк. Ч. 2
22.30 Велика полiтика
01.10 Х/ф «Росiйська гра»
02.50 Подробицi
03.15 Д/ф «Зiрки поза
законом»
04.10 Знак якостi
04.35 Х/ф «Росiйська гра»

16:45 «МАШИНА ЧАСУ»

СУБОТА

23:25 «ОБЛАСТЬ ПІТЬМИ»

06.55
07.00
07.10
07.15
07.40
08.00
08.05
09.00
09.10
10.05
11.00
12.00
12.55
13.45
14.35
17.00
17.20
17.45
18.35
19.30
20.15
21.10
23.25
01.25
02.20
03.15
04.40

ICTV
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
М/с «Чiп i Дейл.
Бурундуки-рятiвники»
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок
з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
Сiмейнi
мелодрами
Не бреши менi-2
Чесно
Т/с «Клон-2»
Т/с «Клон-2»
Зiрка + зiрка-2
ТСН. Особливе
Шiсть кадрiв
Сiмейнi мелодрами
Не бреши менi-2
ТСН
Велика рiзниця
по–українськи
Х/ф «Мiцний
горiшок-2» Y
Х/ф «Область
пітьми» Y
Мама в законi
Мама в законi
Х/ф «Нiчний
продавець» Y
Х/ф «Останнiй король
Шотландiї»

СТБ

06.25
06.30
07.35
07.45
08.45
09.25
09.30
10.30
12.45
12.55
13.00

Спорт
Т/с «Таксi»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Менти»
Факти. День
Спорт
Т/с «Таємницi
слiдства»
14.05 Т/с «Даїшники»
На роботу в один
з підрозділів
ГІБДД поступає
Сергій Лавров,
колишній опер,
судимий за перевищення службових повноважень
і розжалуваний з
майорів у капітани. Його призначають напарником Зиміна, даїшника передпенсійного віку,
що дотримується
життєвої стратегії «моя хата
скраю».

16.35
18.45
19.20
19.25
20.25
22.40

Т/с «Менти»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Даїшники»
Х/ф «Незбагненне»

17:45 «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»

НОВИЙ

06.25 Х/ф «Бережiть
чоловiкiв» W
07.55 Х/ф «Небезпечно для
життя!» W
09.50 Х/ф «Балада про
вiдважного лицаря
Айвенго» W
11.50 Х/ф «Невловимi
месники» W
13.15 Х/ф «Новi пригоди
невловимих» W
15.05 Х/ф «Корона
Росiйської iмперiї,
або Знову
невловимi» W
Закінчилася Громадянська війна.
Невловимі месники займаються
охороною скарбів царських сімейств, що включають і Велику
Імператорську
Корону. Викрадення Великої
Корони доручене
штабс-капітанові
Овечкіну і полковникові Кудасову...

18.00
18.10
20.05
22.00
22.25
23.20

«Вікна»-новини
Х/ф «Спортлото-82»
Х-Фактор
«Вікна»-новини
Х-Фактор
Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник» W

06.55
07.00
07.30
07.40
09.00
09.10
10.10
11.50
12.55
13.30
13.50
14.30
14.45
14.50
15.50
15.55
17.50
19.00
19.15
19.35
20.40
21.50
22.45
23.45
00.40
01.00
01.10
01.55
03.25

Kids'Time
Барбоскiни
Репортер
Очевидець
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
Батьки i дiти
Т/с «Татусевi доньки»
М/с «Фiнес i Ферб»
М/с «Бетмен»
М/с «Аладдiн»
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
Teen Time
Т/с «Дрейк i Джош»
Teen Time
Т/с «Кадети»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Татусевi доньки»
Т/с «Воронiни»
Україна чудес
Т/с «Бальзакiвський
вiк, або Всi чоловiки сво...»
Т/с «Щоденники
вампiра»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Межа»
Неймовiрнi iсторiї
Рiплi
Т/с «Журнал мод»

21:15 «ВАН ХЕЛСІНГ»

НТН

УКРАЇНА

08.30 Легальний дохiд
08.35, 19.00, 21.30, 00.00,
02.45, 04.55 Свiдок
09.00 Т/с «NCIS»
10.00 Т/с «Закон i порядок»
11.00 Т/с «CSI. Маямi»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
13.40 Т/с «Марш
Турецького-2»
15.30 Х/ф «Три вiдсотки
ризику» W
17.00 Х/ф «Республiка
ШКIД» W
19.20 Х/ф «Патруль»
22.00 Х/ф «Чорне мiсто»
00.20 Х/ф «Домiно» Y
03.10 Речовий доказ

08.25, 14.00 Т/с «Слiд»
09.00, 20.10 Т/с «Дикий-2»
10.00, 22.10 Т/с
«Подружжя»
11.00 Т/с «Хранитель»
12.00, 04.30 Нехай говорять
13.00, 19.20 Т/с «Катине
кохання»
15.10 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
21.10 Тiльки один
02.00 Х/ф «Гербарiй Машi
Колосової» W
05.20 Д/с «Пункт
призначення –
правда. Четвертий
сезон»

ТЕТ
08.00 Телепузики
09.00, 15.35 Т/с «Ранетки»
09.55 Т/с «Баффi –
винищувачка
вампiрiв»
10.40 Comedy Woman
11.35 Конвеєр кохання
12.25 Косметичний ремонт
12.55 Секс-битва
13.20, 18.20 Т/с «Хто у домi
господар?»
13.45, 18.50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14.15, 19.15 Одна за всiх
14.40 Дiм-2
16.30, 19.45 Даєш, молодь!
17.00, 20.15 Т/с «Унiвер»
21.35 Т/с «Щоденники
Темного»
22.10 Теорiя зради
23.00 Т/с «Секс i мiсто»

08.10 Dubai Cup. «Шахтар»
– «Узбекистан»
10.15 «Iллiчiвець» –
«Ворскла»
12.15 Футбольний уїк-енд
12.30 «Iнтер» – «Дженоа»
14.25 Футбол: прикро та
кумедно
14.40 Чемпiонат Англiї
15.40, 22.15 Футбол News.
16.00 Кубок Iталiї.
«Мiлан» – «Новара»
17.55 Dubai Cup. «Iрак» –
«Зенiт»
19.55 Чемпiонат Iспанiї
20.25, 23.30 Чемпiонат Iталiї
20.55 Futbol Mundial
21.25 «Борусiя» – «Баварiя»
01.05 Чемпiонат України.
Найкраще. «Карпати»
– «Металiст»

ФУТБОЛ

00:50 «МУЛАН»

ICTV

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Учений-винахідник Олександр Хартдеген створює
машину часу, щоби спробувати змінити минуле.
Наречена Олександра була
вбита, і за допомогою машини часу вчений хоче
повернути собі кохану. Але
замість цього він потрапляє у далеке майбутнє.

Винахідник Тимофєєв
створює машину часу та
переноситься в часи Івана
Грозного. Але через плутанину цар потрапляє в наш
час, а управдом Бунша та
злодій Жорж Милославський залишаються в царському палаці...

Мисливець на чудовиськ
Ван Хелсінг за завданням
Ватикану відправляється в
Трансільванію, щоб поборотися зі смертельно небезпечним, наділеним невідомою силою, графом
Дракулою. На допомогу
Ван Хелсінгу приходить
безстрашна Ганна Валері.

Кілька століть тому імператор видав указ, за яким
кожна родина повинна надати одного солдата в армію. У сім'ї Хуа немає
спадкоємця чоловічої статі,
й дочка Мулан маскується
під чоловіка та займає
місце батька.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.20 Свiт православ'я
07.10, 23.00 Ера здоров'я
07.35 Мультфiльм
07.50 Кориснi поради
08.00 Шустер-Live
12.35 Глибинне бурiння
13.05 Православна
енциклопедiя
13.30 Зелений коридор
13.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета
15.05 В гостях у Д. Гордона
16.45 Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт
17.25 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Щоденник
17.35 Золотий гусак
18.00 Свiт атома
18.25 Новорiчний вогник на
«Першому».
Святкують Дракони та
Кролики
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.35 Зворотнiй зв'язок
21.45 Творчий вечiр
А. Демиденка
22.45 «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.30 Експерт на зв'язку
23.50 Оперативний об'єктив
00.15 Скарбничка
01.55 Телеакадемiя
02.55 Х/ф «Карамель»
04.30 Д/ф «Ми – українцi»
04.55 Надвечiр'я

ІНТЕР
06.15 Велика полiтика
08.25 Городок
09.00 Орел i Решка
10.00 Україно, вставай!
10.45 Найрозумнiший
12.40 Т/с «Вiдкрийте, це я»
16.30 Пороблено в Українi
17.25 Вечiрнiй квартал.
Новий рiк
20.00 Подробицi
20.30 Новорiчна «Велика
рiзниця»
22.30 Концерт «Своя
колiя». До дня
народження
В. Висоцького
00.40 Х/ф «Блаженство»
Джозеф і Марія
одружені вже півроку. У зовні благополучної пари
є проблема: Марія жодного разу
не досягла оргазму зі своїм чоловіком. Подружжя починає відвідувати таємничого доктора Бальтазара, який
вчить їх досягати
екстазу.

02.30 Подробицi
03.00 Х/ф «Здавайся або
розплатися»
04.30 Знак якостi
05.05 Х/ф «Блаженство»

1+1
06.30
07.25
08.10
09.05

10.00
10.25
10.50
11.45
13.10
15.15
16.50
17.45

19.30
20.00
23.25
01.30

М/с «Смурфи»
Справжнi лiкарi-2
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Месники»
М/с «Тiмон i Пумба»
Свiт навиворiт
Пекельна кухня-2
Голос країни
Х/ф «Доктор Дулiттл»
Велика рiзниця
по–українськи
Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю» W
ТСН
Х/ф «Три напiвграцiї»
Х/ф «Мiцний
горiшок-2» Y
Х/ф «Область
пітьми» Y
Нью-йоркський
письменник Еді,
бажаючи здолати чорну смугу в
житті, вживає засекречений препарат під назвою
NZT. Він заробляє купу грошей,
але скоро починає страждати
від зловісних побічних дій препарату...

ICTV
06.05 Козирне життя
06.30 Х/ф «Випадковий
шпигун»
Бак Йєн працює
продавцем
спортивних товарів у великому
універмазі. Він
прекрасно володіє бойовими
мистецтвами і
мріє про захоплюючі пригоди,
як у фільмах про
шпигунів. А мрії
інколи збуваються...

08.00 Бережись автомобiля
09.00 Люди, конi, кролики
та домашнi ролики
10.00 Квартирне питання
11.00 ЄвроФуд-2012
11.55 Утриматись у крiслi
12.55 Спорт
13.00 Наша Russia
13.45 Стоп-10
14.45 Провокатор
15.45 Максимум в Українi
16.45 Х/ф «Машина часу»
18.45 Факти. Вечiр
18.55 Спорт
19.00 Т/с «Бомбило»
21.00 Наша Russia
22.10 Самозванцi
23.10 Х/ф «З чистого
аркуша» Y
01.05 Х/ф «Зодiак» Y

СТБ
05.05 Нашi улюбленi
мультфiльми
06.30 Х/ф «Золотi роги» W
07.50 Караоке на Майданi
08.50 Снiданок
09.00 Їмо вдома
10.05 ВусоЛапоХвiст
12.00 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
13.00 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi» W
15.00 Х/ф «Нерозумна
зiрка» W
17.00 Х/ф «Приватний
детектив, або
Операцiя
«Кооперацiя» W
19.00 Х/ф «Спортлото-82»
20.55 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть» W
23.10 Х/ф «Нерозумна
зiрка» W
Сімнадцятирічна
Еля Найдьонова – кругла сирота. Почувши по
телевізору про
набір у телепроект «Зоряні війни», переможець
якого отримує
шанс стати зіркою естради, Еля
першим же автобусом вирушає
до столиці.

НОВИЙ
05.15 Т/с «Курсанти»
06.05 Т/с «Журнал мод»
07.05 Х/ф «Маппети з
космосу»
08.45 Казки братiв Гримм
«Король-жабеня»
10.00 Ревiзор
11.05 Аферисти
12.15 Топ-100
13.20 Новий погляд
14.20 Кухня на двох
15.25 Україна чудес
16.25 Х/ф «Вид зверху
краще»
Донна мріє стати
стюардесою міжнародних авіаліній, щоб побачити світ. Вона готова на все, щоб
її мрія збулася.
Але дорога до
мети виявляється трохи більш
звивистою, ніж
Донна передбачала...

НТН
05.45 Легенди бандитської
Одеси
07.05 Т/с «Iнспектор
Деррiк»
09.25 Х/ф «Патруль»
11.30 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Т/с «Розвiдники»
19.00 Т/с «Об'єкт 11»
23.00 Х/ф «Афганець» X
00.50 Х/ф «Мулан»
02.45 Речовий доказ
03.10 Агенти впливу
04.10 Правда життя
05.35 Уроки тiтоньки Сови
ТЕТ

07.05, 09.00 Мультик з
Лунтиком
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30 Єралаш
10.10, 15.00 Одна за всiх
10.35 Т/с «Хто у домi
господар?»
11.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18.15 Х/ф «Секс у великому
12.30 ТЕТ 2.0
мiстi» Y
13.20 Х/ф «Досягни успiху»
21.15 Х/ф «Ван Хелсінг»
15.30, 19.45 Даєш, молодь!
00.05 Спортрепортер
15.55, 20.40 Т/с «Унiвер»
17.50 Х/ф «Схiдна
00.10 Х/ф «Спiвак на
наречена» W
весiллi» Y
23.00 Х/ф «Дiти кукурудзи
02.05 Неймовiрнi iсторiї
666. Iсаак
Рiплi
повернувся» Y
04.20 Т/с «Журнал мод»
00.25 До свiтанку

УКРАЇНА
06.00 Срiбний апельсин
07.00 Подiї
07.15 Х/ф «Казаам»
09.00 Х/ф «Руда» W
11.00 Т/с «Хранитель»
13.00 Х/ф «Любов на сiнi»
15.00, 17.00, 19.20
Т/с «Останнiй кордон.
Продовження»
19.00 Подiї
21.20 Т/с «Iсаєв. Молодiсть
Штiрлiца»
01.15 Т/с «Хранитель»
03.30 Подiї
03.50 Х/ф «Казаам»
05.15 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ

08.10 Чемпiонат Нiмеччини.
«Борусiя» –
«Баварiя»
11.40 Dubai Cup. «Шахтар»
– «Узбекистан»
14.05 Futbol Mundial
14.35, 15.45, 17.45, 19.45,
21.45 Футбол News.
Live
14.55 Dubai Cup.
«Етуаль» – «Шахтар»
16.55 Чемпiонат Англiї.
«Фулгем» –
«Ньюкасл»
18.55 Чемпiонат Iталiї.
«Рома» – «Чезена»
20.55, 22.55 Чемпiонат
Iспанiї
01.15 Dubai Cup.
«Етуаль» – «Шахтар»
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16:00 «ЗА 80 ДНІВ НАВКОЛО СВІТУ»

18:45 «ТРОЯ»

22:00 «ЩИРА ПРАВДА»

11
11

23:15 «ДАЛЕКО ВІД ЛОХ–НЕСА»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

Містер Фогг уклав парі, що
зуміє обійти земну кулю
рівно за 80 днів. І, не
втрачаючи даремно ні секунди, Філеас Фогг і
спритний пройдисвіт китаєць Лау, що взяв собі нове
ім'я Паспарту, вирушають
у подорож, назустріч пригодам.

1193 рік до н.е. Принц Трої
Паріс викрав прекрасну
Олену, дружину царя Спарти Менелая, утягнувши
греків і троянців у кровопролитну війну. Грецька
армада під керівництвом
Ахілла підійшла до Трої та
взяла її в криваву облогу.

Вона – успішний телепродюсер зі строгими моральними принципами і... сексуальна блондинка. Він –
зірка нового телешоу, а
його життєве кредо – секс,
наркотики та рок-н-рол. Ви
думаєте, у них може щось
вийти?

У семидесятих роках ХХ
століття маленький хлопчик зі своїм батьком-ученим відправився до Шотландії для того, щоб виявити і вивчити звички водного
монстра. Але чудовиську
не подобається, коли його
спокій турбують якісь жалюгідні людці...

ІНТЕР

08.30, 00.15 Скарбничка
09.30 Ближче до народу
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.20 Крок до зiрок.

06.40 Найрозумнiший
08.15 Формула

08.30 Марiчкин
09.05

09.20 Школа доктора
10.00
11.00
15.30
17.30
20.00
21.00
01.25

02.20
03.05

Комаровського
Недiля
з «Кварталом»
Т/с «Вiдкурликали
журавлi»
Новорiчна «Велика
рiзниця»
Д/ф «Друге пришестя
Ванги»
Подробицi
тижня
Т/с «Усе, що нам
потрiбно»
Д/ф «Золото
Единбурга. Пiдводна
епопея»
Подробицi тижня
Х/ф «Азартна гра»
Тренер баскетбольної команди
опиняється перед дилемою:
гра в колишньому складі веде до
програшу, а залучення нових
гравців неможливе без порушення існуючих правил...

04.45 Формула любовi

ICTV

10.00
10.25
10.50
11.15
12.10
12.45
13.10
13.40
14.50
16.10
19.30
20.15
22.25
22.50
03.55

кiнозал
Лотерея «ЛотоЗабава»
М/с «Месники»
М/с «Тiмон
i Пумба»
Дикi i смiшнi
Хованки
Смакуємо
Я так живу
Шiсть кадрiв
Мiняю жiнку-4
Зiрки в оперi
Х/ф «Три
напiвграцiї» W
ТСН-Тиждень
Голос країни
Т/с «Iнтерни»
Свiтське життя
Х/ф «Велика
втеча» W
Американські,
британські й канадські військовополонені
здійснюють масову втечу з німецького табору
під час Другої
світової війни.
Фільм поставлений за книгою
Пола Брікхилла,
заснованій на реальних подіях.

СТБ

07.10 Анекдоти
07.40
08.30
09.15
11.30
11.55
12.20
12.25
14.10
16.00
18.35
18.45
19.00
19.05
19.55
22.05

по–українськи
Т/с «Рюрики»
ЄвроФуд-2012
Т/с «Бомбило»
Козирне
життя
Iнший футбол
Спорт
Х/ф «Мiстер
Крутий»
Х/ф «Випадковий
шпигун»
Х/ф «За 80 днiв
навколо свiту»
Наша Russia
Факти. Вечiр
Спорт
Наша Russia
Х/ф «Громобiй»
Х/ф «Останнiй
самурай»
Японія. Кінець
XIX століття. Капітан Нейтон Альгрен, американський військовий офіцер, найнятий імператором Японії для
навчання армії
країни сучасному
мистецтву ведення бойових дій.

НОВИЙ

05.40 Нашi улюбленi
06.55
08.40
08.50
10.00
11.00
11.55

мультфiльми
Х/ф «Вогонь, вода й...
мiднi труби» W
Снiданок
Їмо вдома
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Караоке
на Майданi
Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть» W
Є багато жінок,
які зробили прекрасну кар’єру,
але при цьому в
особистому житті
у них повна невизначеність. З
роками такі пані
розуміють, що
жоден професійний успіх не замінить родинного
щастя.

14.10 Х/ф «Шерлок Холмс i
17.10
18.05
19.05
21.05
01.00

доктор Ватсон» W
Зiркове життя
Паралельний
свiт
Битва
екстрасенсiв
Т/с «Почати спочатку.
Марта»
Неймовiрнi iсторiї
кохання

08.00 Запитайте у лiкаря
08.35 Казки братiв Гримм

09.45
11.10
13.00
13.50
15.00
16.15
16.55
18.45
22.00
00.05
00.10

«Розумна дочка
селянина»
М/ф «Том i Джеррi.
Полiт на Марс»
Х/ф «Вид зверху
краще»
Шоуманiя
Свiтлi голови
Парад порад
Файна Юкрайна
Х/ф «Скубi-Ду»
Х/ф «Троя» Y
Х/ф «Щира правда»
Спортрепортер
Х/ф «Ходять плітки»
Життя Сари Хаттінгер помітно
змінюється завдяки знайомству з мільйонером Бо Берроузом. Абсолютно
несподівано ця
зустріч допомагає їй розкрити
деякі таємниці
життя своєї сім’ї,
що ретельно зберігалися...

02.05 Неймовiрнi iсторiї
Рiплi

НТН

06.00 Легенди бандитської
Одеси
07.25 Т/с «Шатун»
11.30 Легенди карного
розшуку
12.00, 03.05 Агенти впливу
13.00 Д/с «Православнi
святi»
14.00 Бушидо. Найкращi бої
В. Зангiіва
15.00 Т/с «Об'єкт 11»
19.00 Х/ф «Мулан»
21.10 Х/ф «Мiчений» Y
23.15 Х/ф «Далеко вiд ЛохНеса» X
01.15 Х/ф «Афганець» X
02.40 Речовий доказ
04.05 Правда життя
05.30 Уроки тiтоньки Сови

ТЕТ

06.00 Дiзнайся як
06.15 ТЕТ 2.0
07.05, 09.00 Мультик з
Лунтиком
07.35 Малята-твiйнята
08.00 Байдикiвка
08.30 Телепузики
09.30 Єралаш
10.05, 14.20 Одна за всiх
10.30 Т/с «Хто у домi
господар?»
11.25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12.25 Х/ф «Схiдна
наречена» W
14.50, 19.45 Даєш, молодь!
15.45, 20.40 Т/с «Унiвер»
18.00 Х/ф «На морi» Y
22.30 Х/ф «Мамо не
сумуй-2» Y
00.20 Дурньов + 1
00.50 6 кадрiв

УКРАЇНА

06.00, 05.35 Срiбний
апельсин

07.00 Подiї
07.20, 04.00 Х/ф «Панi
покоївка» W

09.10 Х/ф «Любов на сiнi»
11.10, 01.20 Т/с
«Хранитель»

13.10 Х/ф «На все життя»
15.00 Скетчком «Жити
будете!»

16.00 Тiльки один
17.00, 19.30, 21.30 Т/с
«Останнiй кордон.
Продовження»
19.00, 03.30 Подiї тижня
23.30 Х/ф «Репортаж долi»
02.50 Щиросерде зiзнання

ФУТБОЛ

08.10 Чемпiонат Iспанiї
10.20 Футбол: прикро та
кумедно

10.40, 19.55 Futbol Mundial
11.05 Dubai Cup.
«Етуаль» – «Шахтар»

13.05, 17.35, 20.20, 21.30
Футбол News. Live

13.25 Чемпiонат Iталiї.
«Болонья» – «Парма»

15.25 Чемпiонат Англiї.
«Ман Сiтi» –
«Тоттенегем»
17.25, 04.50 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
17.55 Чемпiонат Англiї.
«Арсенал» – МЮ
20.40, 22.40 Чемпiонат
Iспанiї
00.45 Чемпiонат Англiї.
«Ман Сiтi» –
«Тоттенегем»

НЕДІЛЯ

Євробачення
11.00 Шеф-кухар країни
11.50 Кумири i кумирчики
12.15 Караоке для дорослих
12.55 Атака магiї
13.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Мас-старт
14.10 Маю честь запросити
14.55 Хокей. Матч зiрок
16.30 Першi юнацькi зимовi
Олiмпiйськi iгри.
Щоденник
17.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета
18.05 Дiловий свiт. Тиждень
18.35 Святковий концерт
«Україна –
Я – Україна» до Дня
Соборностi
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу

любовi

1+1

22.01

ПЕРШИЙ

СКАНВОРД
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 1, 13 cічня 2012 року
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ
Колегія Державної прикордонної служби та персонал
Адміністрації ДПСУ вітає з Днем народження першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України —
директора Департаменту охорони державного кордону
генерал-полковника Павла Анатолійовича ШИШОЛІНА!
Від щирого серця висловлюємо слова глибокої поваги за Вашу
активність і наполегливість, патріотизм та порядність. Щиро
зичимо міцного здоров’я, щастя, оптимізму та нових блискучих
успіхів у всіх справах! Нехай компетентність, професійний
досвід і постійне відчуття особистої відповідальності за
доручену справу будуть надійними порадниками у всіх
добрих починаннях, спрямованих на зміцнення нашого
прикордонного відомства!

Колектив
управління
міжнародного
співробітництва
АДПСУ щиро вітає
свого керівника
генерал-майора
Анатолія
Михайловича
ЗАРИЦЬКОГО з Днем народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, гарного
настрою, родинного благополуччя та
невтомності в повсякденній відповідальній
діяльності! Щастя, добра та миру Вам і
Вашій родині!
Персонал
авіаційного
управління
АДПСУ вітає з
Днем народження
начальника
інженерноавіаційного
відділу – головного
інженера авіації авіаційного управління
АДПСУ полковника Богдана Васильовича
ГОРБУ!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!
Слухачі 124 навчальної групи І-го
факультету НАДПСУ ім. Б. Хмельницького
щиро вітають з Днем народження
начальника кафедри оперативного
мистецтва полковника Валентина

Юрійовича МАЗУРА, професора кафедри
оперативного мистецтва полковника
Юрія Борисовича ІВАШКОВА та
викладача кафедри інтегрованого
управління кордонами полковника Ігоря
Миколайовича ПОЧЕКАЛІНА!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
сімейного благополуччя та успіхів у службі!
Колектив
управління кадрів
АДПСУ вітає
полковника у
відставці Петра
Григоровича
РУСІНА з Днем
народження!
Бажаємо міцного
здоров’я, натхнення на довгі роки, а любов
та повага рідних і колег нехай вінчають
усмішкою кожний день Вашого життя!
Персонал ВПС
„Порубне” вітає з
Днем народження
начальника
свого підрозділу
підполковника
Андрія
Валерійовича
КАКОВКІНА!
Зичимо міцного здоров’я, невичерпної
життєвої енергії, наснаги, оптимізму, добра
та родинного затишку! Хай невтомна
праця, невгасима енергія, мудрість і
життєвий професіоналізм супроводжують
Вас на життєвій стежині!
Колеги та друзі щиро й сердечно вітають з
30-річним ювілеєм офіцера відділу зв’язку

Друзьєва Ольга

і автоматизації
Котовського ПЗ
капітана Олега
Володимировича
ТОКАРЯ!
Бажаємо, щоб
підґрунтям
щасливого
життя та плідної
професійної діяльності були міцне
здоров’я, серце, сповнене любові та добра,
натхненна думка й щирі почуття!
З Днем народження
вітаємо дорогого
сина, старшого
інспектора ДПСУ
прикордонного
поста "Велика
Паладь" лейтенанта
Артема СВАТЮКА!
Щастя, радості,
добра, здоров’я,
Успіхів, тепла, благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття!
З любов’ю, батьки
Командування та персонал Бердянського
ПЗ щиро та сердечно вітає колег,
народжених у січні: підполковників —
Сергія МАГДИЧАНСЬКОГО та Валерія
КОЛЯДУ; майорів — Сергія МУХУ та
Сергія ШВИДКОГО; старшого лейтенанта
Павла СІМЧУКА та прапорщика Тетяну
ФЕДОРОВУ!
Бажаємо іменинникам міцного здоров'я,
особистого щастя, добробуту та успіхів у
службі!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 24 грудня 2011 року №665-ос		
по Південному регіональному управлінню ДПСУ

від 30 грудня 2011 року №682-ос		
по Східному регіональному управлінню ДПСУ

підполковник
майору ДУДАРЄВУ Руслану Володимировичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору БІЛЯВЦЮ Сергію Яковичу
майору ПЕРЕДЕРІЮ Олегу Миколайовичу
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню ДПСУ
майору ЛІЩИНСЬКОМУ Дмитру Володимировичу
		
від 27 грудня 2011 року №669-ос		
по ОКПП «Київ»

підполковник
майору ЦИМБАЛУ Григорію Миколайовичу

майор
капітану ШАПОВАЛУ Сергію Миколайовичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Південному
регіональному управлінню ДПСУ
капітану ДОБРОВІЦЬКОМУ Володимиру Олександровичу
майор юстиції
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
капітану юстиції ВАСИЛЬЄВУ Олександру Сергійовичу
ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

від 30 грудня 2011 року №679-ос		
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику СТАРОВОЙТОВУ Юрію Костянтиновичу
по Спортивному комітету ДПСУ
підполковник
майору ЛИТВИНОВУ Василю Миколайовичу
від 05 січня 2012 року №5-ос		
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору МАЗУРУ Олександру Івановичу
майору РАВЛЮКУ Михайлу Степановичу
Управління кадрів АДПСУ

Головний редактор
редактор
Головний
ООлег
лег БОЙКО
БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина
БОЖОК
Чергова по номеру
Лада АНДРЄЄВА
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 9603 прим. Замовлення: 23047
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

Луганська область.
Розшукується: Друзьєва
Ольга, 25.04.1995 р. н.,
яка 26.06.2011 р. пішла з
дому й дотепер її місце
знаходження не встановлено.
Прикмети дівчини: на вигляд 16 років,
150-153 см на зріст, середньої статури, темне волосся довжиною до плечей, овальне
обличчя, маленький прямий ніс.
Особливі прикмети: шрам біля носу, велика родима пляма на спині.

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

• начальника фінансово-економічного відділу
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища
освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
стаж роботи за фахом у державній службі на посаді го
ловного спеціаліста або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 3 років; вільне володіння
державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються
такі документи: особова картка (форма П-2ДС) з відпо
відними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, за
свідчені нотаріально копії документів про освіту та під
вищення кваліфікації, декларація про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011
рік, копія паспорта, медична довідка про стан здоров’я,
письмова згода на проведення спеціальної перевірки,
копія трудової книжки, копія військового квитка (для
військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Документи приймаються протягом 30 календарних
днів з дня опублікування оголошення про проведення
конкурсу за адресою: 10025, м. Житомир, вул. Промис
лова, 5.
За довідками звертатися за тел.: (0412) 42-41-46.
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Колегія, керівництво
та ветерани Державної
прикордонної служби
України висловлюють
глибоке співчуття рідним
і близьким з приводу
непоправної втрати – смерті
заступника начальника
управління контролю
та документального
забезпечення
Міжнародно-правового
департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби
України полковника

Петра Олександровича КОЗЛОВА.
Світла пам’ять про бойового побратима,
надійного товариша, професіонала та
чуйну людину назавжди
збережеться в наших
серцях.

