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Дисципліна – мати правопорядку

У степу, на Дунаї та в морі
Система охорони кордону на ділянці
відповідальності Ізмаїльського прикордонного
загону останніми роками зазнала серйозних
реформ. Про особливості таких змін та
звичайні будні «зелених кашкетів»
Бессарабії «ПУ» спілкувався
з начальником загону полковником
Олександром ЗАДОРОЖНИМ.
стор.
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Поняття «дисципліна» знайоме кожному з
дитинства. Ще не навчившись як слід говорити,
дитина вже починає розуміти, що треба в
усьому слухатись маму і тата, що можна
робити, а що – ні. Згодом дисципліна стає
обов’язковим елементом навчального
процесу, а в професійній діяльності вона
взагалі є наріжним каменем.
стор.
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КОЛИ КОРДОН А-ЛЯ ВЕНЕЦІЯ
Місто, в якому
замість вулиць
– канали і
кожен місцевий
житель має свій
човен, катер, а
то й декілька.
Причому
часто спосіб
пересування
схожий на
венеціанський
– на гондолі
з жердиною.
Такий незвичний
населений пункт
– Вилкове
– справжня
українська
Венеція!
Ще одна
особливість
– тут по
річці Дунай
проходить
кордон з
Румунією,
а охороняє
його відділ
прикордонної
служби
«Вилкове»
Ізмаїльського
загону.
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стор.
ЦАРИЦЯ СПОРТУ

НА ДОЗВІЛЛІ

Хто на світі всіх спритніший...

Програма телепередач
на 19 – 25 серпня
2013 року

Чемпіонат світу з легкої атлетики, що стартував у столиці Росії
10 серпня може стати найбільш представницьким за всю історію змагань.
На день закінчення подачі заявок свою участь підтвердили 206 країн.
Рекорд за кількістю держав-учасниць на сьогоднішній день належить
Севільї (1999) та Берліну (2009) – по 200. А загальна кількість
заявлених спортсменів становить 1974 (1106 чоловіків і 868 жінок), і
це також новий рекорд, а попереднє досягнення було у Берліна – 1895
стор.
учасників.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

2,5 млн
осіб

500

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

71

особу

>

12

–
з них
незаконні мігранти

Вилучено

32 од.

зброї

8-11
стор.

>

48

од.
боєприпасів

Затримано

700

на
тисяч грн.
контрабандних товарів
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n Нові акцизні

марки захистять
від фальсифікату

З 1 вересня 2013 року усі
алкогольні напої та тютюнові
вироби в Україні будуть
маркуватися акцизними
марками нового зразка, що
забезпечить більш дієву систему
боротьби з фальсифікатом
і підробками та захисту
населення від споживання
неякісної продукції. Нові
марки акцизного податку
нового зразка відрізнятимуться
графічним дизайном та
кольоровою гамою. У зв’язку
із посиленням системи захисту
нових зразків акцизних
марок їх вартість зросла: на
алкогольні напої – до 0,27 грн.
за 1 шт., тютюнові вироби –
0,142 грн. за 1 шт. При цьому
геометричні розміри марок не
змінено, що не призведе до
понесення додаткових витрат
виробниками та імпортерами.
За оцінками фахівців
Міндоходів, посилення захисту
нових марок акцизного податку
є цілком виправданим, оскільки
діюча система маркування не
відповідає сучасним вимогам
і потребує суттєвих змін, що
підтверджується негативною
динамікою обсягів реалізації
діючих акцизних марок та
свідчить про нарощування
тіньового обігу підакцизної
продукції.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

НА КОНТРОЛІ УРЯДУ

П’яний за кермом – завжди злочинець
Під час засідання Уряду Прем’єр-міністр України Микола
АЗАРОВ звернув увагу присутніх на нагальній потребі
кардинального вирішення проблеми дорожньо-транспортних
пригод за участю п’яних водіїв, особливо – якщо вони
представники влади чи правоохоронних органів.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

З початку року в Україні сталася 1051
дорожньо-транспортна пригода, спричинена нетверезими водіями. У них загинули 138
осіб, а 1399 – травмовані. А всього за цей час
виявлено біля ста тисяч фактів керування
транспортним засобом у стані алкогольного
або наркотичного сп’яніння.
При цьому багато разів уся країна з обуренням дізнавалася про факти, коли ДТП
скоювали нетверезі представники органів
влади. Люди шоковані тим, що таке взагалі
можливе. І, на жаль, не вірять у справедливе покарання п’яних злочинців. Часом лише
дивом ситуації зупинялися на межі самосуду.

нів. А у випадках, коли йдеться про державних службовців, треба негайно відстороняти
їх від виконання обов’язків, а коли є абсолютні підстави – звільняти з роботи. Справедливій правовій оцінці діянь не повинні
заважати жодні чини і зв’язки.
n

НА ЧАСІ

Мисливський сезон 2013 року відкрито
Андрій ЦІКАВИЙ

n Крим прийняв

4 мільйони туристів

Станом на 13 серпня, Крим
прийняв 4 млн туристів. Про
це повідомив міністр курортів і
туризму АРК Олександр ЛІЄВ.
Цей показник знаходиться
на рівні минулого року. За
словами глави курортного
відомства автономії,
міністерство не ставить своєю
метою збільшення турпотоку
у літній сезон. «Майже всі
пляжі Криму рукотворні. За
часів Радянського Союзу на
півострові було насипано
близько 550 пляжів. Зараз
їх – 573. Проте площа пляжів
трохи скоротилася за рахунок
того, що частина з них не
підсипається орендарями,
хоча вони зобов’язані це
робити, – відмітив Олександр
ЛІЄВ. – У ті часи за липень і
серпень у нас відпочивали 1,8-2
мільйони туристів». Тепер же
за аналогічний період Крим
приймає 3,2 мільйони туристів.
При цьому кількість ліжкомісць збільшилася майже до 700
тисяч. В основному збільшення
відбулося за рахунок
міні-готелів (приватного
домоволодіння). Водночас
міністр курортів і туризму
рекомендує туристам обирати
Крим, в першу чергу, як
оздоровчий курорт. Кращий час
для оздоровлення на півострові
– це квітень, травень, червень,
а також вересень, жовтень,
листопад. До того ж навесні
та восени клімат у Криму
м’якший, а ціни на проживання
та харчування значно нижчі,
ніж у високий сезон.
Олена ТАЩИЛІНА

– П’яний за кермом – завжди злочинець,
– наголосив Микола АЗАРОВ. – А коли він
має владні повноваження – це взагалі за межею добра і зла. Такі випадки – це виклик
суспільству, виклик державі. Я переконаний,
що головна причина тут – у відчутті безкарності та відсутності належних моральних
якостей в окремих працівників державних
структур. У потуранні, безпринципності
окремих керівників. Тому досить «виводити
плями на мундирі». Треба рішуче очиститися
від не гідних представляти владу.
Відтак Прем’єр-міністр висловив тверде
переконання, що настав час суттєво посилити відповідальність як за керування транспортними засобами у нетверезому стані,
так і за приховування або фальсифікацію
виправдальних матеріалів щодо таких злочи-

З початком сезону полювання
перед природоохоронними та
правоохоронними органами
постають завдання організації
контролю за безпечним
використанням вогнепальної зброї
на полюванні та недопущення
випадків браконьєрства.

Варто нагадати, що полювання на території України може здійснюватися на пернату
дичину – із серпня, на копитних – з вересня і
на пушного звіра – з листопада.
Так, із 3 серпня нинішнього року вже
відкрито полювання на пернату дичину у
Вінницькій та Харківській областях. При
проведенні в зазначених областях заходів,
спрямованих на попередження надзвичайних
подій на полюванні, працівники міліції вилучили вісім одиниць мисливської вогнепальної
зброї. Надзвичайних подій зафіксовано не
було.
Відкриття полювання на пернату дичину
в Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській,
Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Севастополі відбулося 10 серпня.
Тут, на жаль, перші дні сезону полювання не пройшли спокійно. Прикрий випадок
стався на Полтавщині. Під час полювання
мисливець здійснив постріл, що став смертельним для товариша. Як з’ясувалося, обоє

перебували у човні. В якусь мить один із мисливців здійснив постріл у пернату дичину, але
в цей час товариш різко встав. Внаслідок чого
отримав кулю в голову. Потерпілий чоловік
помер у реанімації через дві години, не приходячи до свідомості. За цим фактом відкрите
кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (вбивство з необережності) КК України.
В інших областях відкриття полювання заплановано на 17 серпня цього року. Водночас
міліція вкотре наголошує, що під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя
має бути в розрядженому стані. Також забороняється полювати на відстані меншій ніж
200 метрів від будівель населеного пункту та
окремо розташованих будівель, де можливе
перебування людей. Крім того, категорично
забороняється стріляти на шум, шурхіт, у гілки
та очерет, що хитаються, або ж у нечітко видиму ціль.
Слід зазначити, що мисливець повинен
обов’язково мати з собою: посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з
відміткою про сплату державного мита, дозвіл
на добування мисливських тварин (ліцензія,
відстрільна картка) та відповідний дозвіл на
право користування вогнепальною зброєю. n

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Метри без граничної вартості
Уряд вніс зміни до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів.
Максим МАЛОВ

Про це повідомила Міністр
соціальної
політики
Наталія
КОРОЛЕВСЬКА.
«Мінсоцполітики виступило з ініціативою
відмінити граничну вартість квадратного метра при купівлі квартир для воїнів-інтернаціоналістів
за бюджетні кошти. Це дозволить
використовувати усі кошти, закладені у бюджеті на ці потреби, а,
отже, і збільшить кількість придбаних квартир для таких громадян» –
сказала вона.

Міністр пояснила, що відповідно до раніше затвердженого Порядку придбання житла здійснювалося за результатами торгів, але
вартість одного метра квадратного
не повинна була перевищувати
граничної вартості, затвердженої
Урядом. Проте в деяких регіонах
фактична вартість 1 кв. метра житла перевищувала граничну, що не
дозволяло купувати житло і освоювати бюджетні кошти.
Зокрема, торік було передбачено 91 млн грн., але через неможливість придбати житло по
такій обмеженій вартості вдалося
використати лише 55,1 млн грн.,

що становить 60,5 відсотків. Тобто
фактично така норма блокувала
виконання бюджетної програми.
Тому Мінсоцполітики використало досвід Міністерства регіо-

нального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства, яке раніше ініціювало відміну
аналогічної норми при придбанні
житла для інвалідів війни.
n
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МІЖВІДОМЧА НАРАДА

ГАРЯЧІ БУДНІ

«Нелегальний» тиск не зменшується

n «Вогненна»
контрабанда

Днями в Адміністрації
Держприкордонслужби відбулася
спільна міжвідомча нарада за участю
представників СБУ, МВС, ДМСУ
та Міносвіти. У ході заходу був
проведений аналіз міграційної ситуації
в Україні, окреслені проблемні питання
в організації протидії незаконній
міграції, а також визначені подальші
напрями спільної роботи.
Андрій ДЕМЧЕНКО,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Особливістю наради стало заслуховування в режимі відеоконференції стану боротьби
з нелегальною міграцією в кожному з регіональних управлінь прикордонного відомства.
Під час наради було констатовано, що
внаслідок ужитих заходів, впродовж останніх років вдалося суттєво обмежити потік
нелегальних мігрантів до країн ЄС. Однак
проблема залишається актуальною. Більше
того, «шукачі кращої долі» намагаються знайти все нові способи незаконного перетину
кордону. Незважаючи на те, що спільними
зусиллями правоохоронних органів України та суміжних держав вдалося припинити
діяльність китайського, індуського, пакистанського, іракського та арабського каналів,
незаконні мігранти щоразу знаходять для
реалізації своїх намірів нові шляхи.

Як зазначив Тво Голови Державної прикордонної служби України генерал-полковник
Павло ШИШОЛІН, міграційна ситуація в
Україні зазнала певних змін. Зокрема, відбулася переорієнтація на переправлення громадян країн пострадянського простору, в першу
чергу Грузії, Росії та Молдови; збільшилася
кількість випадків використання процедури
легального в’їзду, студентського каналу та використання процедури набуття статусу біженця для тимчасової легалізації іноземців в Україні, зокрема, громадян Сомалі, Афганістану та
В’єтнаму. Заслуговує на увагу і тенденція щодо
збільшення потоку громадян Сирії.
2012 року 68 відсотків мігрантів, затриманих за незаконне перетинання кордону
та інші правопорушення, були вихідцями із
пострадянських країн, переважно Молдови
(740 осіб), Грузії (219), Росії (119 – вихідці

із Чечні), Азербайджану (92), Вірменії (84),
Узбекистану (72), Таджикистану (59), Киргизстану (50) та Казахстану (17).
У першому півріччі 2013 року їх частка
становить 65 відсотків від кількості мігрантів, затриманих за незаконне перетинання
кордону та інші правопорушення. Переважно, це громадяни Молдови (217 осіб), Грузії
(111), Росії (56 – вихідці із Чечні), Вірменії
(32), Азербайджану (16), Узбекистану (14),
Таджикистану (11) та Киргизстану (6).
Завершуючи захід, учасники домовилися посилити заходи з протидії цьому явищу,
особливо, що стосується студентського каналу нелегальної міграції. Наприкінці наради був підписаний протокол зустрічі, водночас усі озвучені проблемні питання взаємодії
будуть вирішуватися робочими групами за
напрямами відповідальності.
n
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Єднаючи братні народи
На українсько-польському кордоні на
ділянці відділу прикордонної служби
«Грабове» Луцького загону відбулися
«Європейські Дні Добросусідства».

Віктор ВИРВА

Вже четвертий рік поспіль
вони відбуваються безпосередньо біля лінії кордону, між
селами Збереже та Адамчуки,
природно та невимушено сприяючи втіленню в життя ідеї добросусідства та пропагуванню
відкритого кордону між ЄС і
Україною. У ці дні наводиться
понтонний міст та облаштовується тимчасовий пункт пропуску для створення можливос-

ті перетину кордону сусідами
обох країн.
Цьогорічні заходи розпочалися з урочистого відкриття за
участю представника влади Влодавського повіту Вєслава ХОЛАЧУКА та голови Шацького району Володимира НАЙДИ. Виступи
посадовців та гостей було продовжено на міжнародній конференції «Наше Полісся, Наш Буг», що
відбулися в осередку спорту та
відпочинку на території Польщі.
Під час виступів було акцентовано, що саме проведення Європейських Днів Добросусідства

звертає увагу громадськості на
стан кордону, створює простір для

УРОЧИСТА ПОДІЯ

Погони перші у житті
У Національній
академії
Державної
прикордонної
служби України
імені
Б. Хмельницького
відбулася
святкова подія
– урочиста
церемонія
вручення
погонів
курсантам
першого
курсу.

Володимир ЗАХАРЧУК

До лав Національної академії стали 188 військовослужбовців. Це представники усіх регіонів нашої Батьківщини:
від Закарпаття до Сумщини, від Київщини до Криму.
З вітальною промовою до них звернувся Тво ректора Національної академії генерал-майор Валерій КАЛЮЖНИЙ.
«Дорогі першокурсники! Чотири роки навчання будуть
дуже насиченими. Вірю, що за цей час ви здобудете багато
славних перемог у навчанні і в майбутньому неодмінно досягнете вершин професійного успіху» – зазначив він.
Своїм відмінним навчанням і бездоганною службою
нове покоління прикордонників буде писати нові сторінки в історії Державної прикордонної служби України. Тому
будемо сподіватися, що вони будуть гідними славних традицій воїнів-прикордонників.
n
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розвитку українсько-польської
співпраці, популяризує українську та польську культури.
Крім того, організаторами заплановано проведення низки цікавих спортивних та культурнорозважальних заходів. Зокрема,
молодь зможе захистити честь
своєї країни під час змагань з
велосипедного пробігу та забігу
«Полісся», проходження різних
дистанцій на байдарках, у транс
кордонному турнірі з футболу.
Крім цього, сусіди зможуть послухати виступи українських та
польських молодіжних музичних гуртів, відвідати ярмарки,
завзяті рибалки позмагаються
під час рибальського турніру.
Також упродовж цих днів пройдуть різнопланові господарські
форуми та семінари.
n

Прикордонний наряд
відділу «Могилів-Подільський»
виявив на береговій відмілині
19-річного українця. Поряд з
ним знаходилися
66 пластикових каністр по
35 літрів кожна, наповнених
спиртом. Згодом на подвір’ї
одного з приватних помешкань
села Немія міжвідомча група
у складі співробітників
Держприкордонслужби, МВС
та представників митниці
виявили ще 51 каністру зі
спиртом. Господарі помешкання
пояснити походження товару
не змогли та не мали на спирт
ніяких документів. Загалом було
вилучено понад 4 тисячі літрів
«вогненної води».
Людмила КАТЕРИНИЧ

n 10 врятованих
життів

Прикордонники Одеського
ЗМО за кілька кілометрів від
берега врятували 6 громадян
України та 4 громадян Білорусі.
Інформацію про те, що
перевернувся човен з людьми,
правоохоронці отримали від
екіпажу риболовецької шхуни
«Надія», яка перебувала на
промислі у цьому районі. Відразу
на місце пригоди вийшов
прикордонний катер типу
«Калкан», що саме патрулював
неподалік. Врятованих було
відправлено на берег, де їх
оглянули медичні працівники.
«Ми вважали, що вже не
виживемо, і дуже дякуємо за
порятунок прикордонникам» –
зізналися врятовані.

n Вибуховий
підлокітник

У пункті пропуску
«Гоптівка» під час прикордонномитного оформлення
на один з автомобілів
спрацював службовий собака.
Прикордонники відразу вивели
автомобіль «Тойота» із загального
потоку для більш ретельної
перевірки. Уважно оглянувши
авто правоохоронці виявили,
що громадянин Росії у подорож
прихопив ручну гранату «Ф-1»,
приховавши її у підлокітнику
авто. Наразі правопорушника
передано співробітникам СБУ.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Пігулки замість
акумулятора

У міжнародному аеропорту
«Одеса» під час оформлення
рейсу «Варшава-Одеса» на
громадянина Великої Британії
спрацював службовий собака.
Спільний огляд з працівниками
митниці дав результати – у
чоловіка виявлено мобільний
телефон, в якому замість
акумулятора знаходилися 42
пігулки, які містять наркотичний
засіб метадон (важкий
синтетичний наркотик опійної
групи). Крім цього, у футлярі для
сигари виявлено пакетик з
1,5 г порошку білого кольору, який
віддали на додаткову експертизу.
Наразі затриманого передали
представникам МВС України.
Оксана ПОЧТОВА
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 31, 16 серпня 2013 року
ТЕТ-А-ТЕТ

У СТЕПУ, НА ДУНАЇ ТА В МОРІ
охороняє рубежі України Ізмаїльський прикордонний загін
Система охорони кордону на ділянці відповідальності Ізмаїльського
прикордонного загону останніми роками зазнала серйозних реформ.
Про особливості таких змін та звичайні будні «зелених кашкетів»
Бессарабії «ПУ» спілкувався з начальником загону
полковником Олександром ЗАДОРОÆНÈМ.
Розмовляв
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

– Олександре Миколайовичу, розкажіть, будь-ласка, які характерні
особливості охорони кордону в Ізмаїльському прикордонному загоні?
– Ділянка кордону Ізмаїльського загону доволі різноманітна,
складна та має декілька особливостей. По-перше, тут ми межуємо
з двома країнами – Республікою
Молдова та Румунією. По-друге,
загін охороняє рубіж, в який входить морська, річкова та суходільна ділянки, а також функціонують
усі види пунктів пропуску – автомобільні, залізничні, повітряні та
морські. Відповідно це потребує
кваліфікованих спеціалістів, знання ними всіх видів контролю та
аспектів тутешнього прикордоння.
Особливої уваги вимагає контроль
за діяльністю прикордонної застави на острові Зміїний відділу прикордонної служби «Вилкове», яка
проводить цілодобовий моніторинг
надводної обстановки в нашому територіальному морі. Не менш важливим моментом є функціонування
нафтоперевантажувального терміналу біля села Джурджулешти (територія, на якій працює термінал,
була передана Республіці Молдова
Україною. – Авт.). Наразі за ним організовано постійне спостереження, адже його робота досить серйозно може вплинути на навколишнє
середовище в акваторії Дунаю.
– Наприкінці 2011-го року Ізмаїльський загін Морської охорони перестав існувати, водночас задачі, які
він виконував, були покладені на прикордонний загін. У чому полягає необхідність такої реорганізації?
– Мова йде про оптимізацію
системи охорони рубежу. Звичайно, потрібно було створювати її
нову модель. Однак наразі ми маємо можливість сконцентрувати в
одних руках систему планування,
забезпечення й організації охорони державного кордону тими си-

шому загону. Хочу зазначити, що
не слід думати, що таке рішення,
якимось чином послабило охорону
кордону, навпаки ведеться планова
робота з її посилення.
– Робота з посилення викликана активізацією правопорушників на
кордоні?
– На півдні України лише на
нашій ділянці проходить кордон з
Європейським союзом (Румунія),
тому останнім часом тут спостерігається відновлення каналів нелегальної міграції. Цікавою для нелегалів

на Дунаї мобільних прикордонних
постів на плавучій основі, кількість
таких випадків суттєво зменшилася.
– Поясніть, будь-ласка, в чому
ж суть?
– Такі пости працюють у комплексі з рештою сил і засобів охорони кордону. На кожному з них по
5-7 діб до наступної зміни несуть
службу по 2-3 прикордонники. Корисною особливістю таких постів є
можливість їх переміщення з однієї
ділянки на іншу, залежно від можливих правопорушень, погодних

зв’язку і, в разі необхідності, обмінюються інформацією.
З румунами також організовано
спільне патрулювання на нашому
або румунському катері, що приносить свої плоди. З молдовськими
колегами ми здійснюємо спільний
прикордонний контроль у пункті
пропуску «Рені-авто». Також кожні півроку з румунськими правоохоронцями проводяться зустрічі на
рівні прикордонних уповноважених
та прикордонних представників, а з
молдованами – раз на три місяці на
рівні прикордонних представників.
– Ізмаїльський, Ренійський та
Кілійський райони географічно розташовані вздовж головної водної
артерії Європи – Дунаю, історично
так склалося, що місцеві жителі з

стала й територія України, як кінцевий пункт призначення. Але ми
вже запланували низку заходів, аби
припинити становлення цих протиправних утворень ще в зародку. Також доволі часто в Україну з Молдови намагаються провезти тютюнові
вироби та алкоголь, де вони значно
дешевші. Із настанням туристичного сезону частими є випадки порушення прикордонного режиму.

умов тощо. Отож, сьогодні правопорушник не знає, де завтра будуть
стояти правоохоронці. При чому ці
пости розміщуються так, щоб забезпечити суцільне спостереження за
надводною обстановкою річки Дунай. З цією метою під час заходження будь-якого об’єкта на ділянку
відповідальності МПП наряд здійснює візуальне супроводження з
подальшою передачею його наступній ланці. Тобто там, де закінчується
можливість візуального чи технічного спостереження надводної цілі
з одного МПП, така можливість має
бути у наступного в ланцюгу засобів
охорони кордону МПП, наряду на
суші, катера чи спостережної вежі.
Усе це дає можливість забезпечити
як надійну охорону держкордону,
так і безпеку судноплавства та законного промислу. Такі ж пости є й
у румунів, тому ми, взаємодіючи з
ними, тримаємо під контролем усю
дунайську акваторію.
– До речі, наскільки дієво, на
Вашу думку, реалізується співпраця
з прикордонниками сусідніх держав?
– Із румунськими та молдовськими колегами у нас організована бездоганна взаємодія – чергові
офіцери постійно перебувають на

давніх-давен займаються рибним
промислом. ßкі ж вимоги висуваються контролюючими органами до
рибалок?
– Певний порядок існує, оскільки річка Дунай є прикордонною,
тому рішенням Одеської обласної
державної адміністрації випуск усіх
маломірних плавзасобів здійснюється адміністрацією причалу чи
пункту базування з обов’язковим
інформуванням підрозділів Держприкордонслужби: при випуску
судна – безпосередньо перед виходом, при поверненні судна – через
годину після повернення.
Також існують певні правила
щодо випуску маломірних суден,
що належать мешканцям м. Вилкове, до помешкань, які розташовані
на островах у дельті р. Дунай, яким
дозволяється вихід на строк до 30
діб за умов пересування у денний
час доби з інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України.
Випуск маломірних суден, що
належать господарствам, установам
та організаціям, до місць виробничої діяльності, які розташовані на
островах у дельті р. Дунай, дозволяється на строк до 10 діб з інфор-

Довідка «ПУ»:
Çа 6 місяців оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності ²змаїльського прикордонного загону державний
кордон України перетнуло більше 640 тис. осіб та понад 168 тис.
ÒÇ. Органи охорони державного кордону затримали за незаконне
перетинання ДКУ 31 особу, з яких 20 – незаконні мігранти, вилучено 11 одиниць зброї, 63 одиниці боºприпасів, понад 700 грамів
наркотичних виробів. Çатримано контрабандних товарів на загальну суму більше 720 тисяч гривень.
лами та засобами, які знаходяться
на Дунайській ділянці тощо. Той
корабельно-катерний склад, що належав колишньому загону МО, наразі введений до штату Одеського
загону МО без зміни місця постійної дислокації. Водночас із настанням сезону навігації він передається
в оперативне підпорядкування на-

Водночас не виключені й ризики
контрабанди товарів, наркотиків,
зброї, боєприпасів та спроб ввозувивозу викрадених авто.
До того ж у такому квітучому
куточку України, як Бессарабія,
багатому на рибу, птаха чи звіра,
браконьєри взагалі наші найчастіші
«клієнти». Хоча, із використанням

муванням відповідного підрозділу
Державної прикордонної служби
України з обов’язковим щоденним
інформуванням у визначений час
адміністрації пристаней, причалів,
пунктів базування про місце перебування маломірних суден, інших
плавзасобів до настання темного
часу доби.
– ßкщо ж рибалки не виконують
ці правила, що тоді?
За порушення правил прикордонного режиму в частині, що стосується порядку обліку та виходу
маломірних плавзасобів прикордонники мають право тимчасово забороняти експлуатацію пристаней,
причалів і пунктів базування або
забороняти вихід у внутрішні води
суден і плавзасобів. Крім того, ми
можемо застосовувати адміністративний вплив – попередження, адмінштрафи, передбачені законодавством України.
– Діяльність застави на Зміїному є доволі специфічною. ßк проходять службові та життєві будні
«зелених кашкетів» на українському
острові?
– Умови служби та побуту на
заставі досить непогані. Усі приміщення підрозділу ще декілька
років тому пройшли докорінну
реконструкцію, заставу обладнано новітньою технікою, системою
автоматизації прикордонної служби «Гарт», супутниковим зв’язком
тощо. Тобто, начальник застави
в будь-який час у режимі онлайн
може поспілкуватися як з начальником ВПС «Вилкове», так
і з Центром управління службою
Адміністрації ДПСУ. Наразі служба там організовується позмінно
– зміна в складі 8 осіб чергує там
упродовж 2-3 тижнів. Переважно
– це візуальне спостереження та
моніторинг територіального моря
радіолокаційними станціями «Буревісник». Проживають вони в
гуртожитку по двоє осіб у квартирі.
Приміщення обладнані кондиціонерами та плазмовими телевізорами. Невдовзі плануємо підвести
туди Інтернет. Тому, загалом, на
заставі комфортні умови проживання. Тим більше, що персоналу
підрозділу вислуга років нараховується за системою рік за два.
– Внаслідок реорганізації, управління загону перемістилося до колишнього військового містечка Ізмаїльського загону Морської охорони. ßк
буде використовуватися територія,
яку звільнили?
– Зараз вона законсервована та
перебуває під охороною. Минулого року була розроблена проектна
документація з переобладнання
містечка під службове житло на 57
квартир. Проте через брак коштів у
держави роботи поки що не розпочалися. Сподіваємося, що наступного року щось зміниться в цьому
плані.
Водночас
Держприкордонслужба виділила нам 6,5 мільйона
гривень на реконструкцію нового
містечка. Наразі весь той комплекс
заходів з переобладнання, що був
запланований, повністю виконаний, однак, безперечно, є ще над
чим працювати.
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Є ТАКИЙ ПІДРОЗДІЛ

КОЛИ КОРДОН А-ЛЯ ВЕНЕЦІЯ

Місто, в якому замість вулиць – канали і кожен місцевий
житель має свій човен, катер, а то й декілька. Причому часто
спосіб пересування схожий на венеціанський – на гондолі з
жердиною. Такий незвичний населений пункт – Вилкове –
українська Венеція! Ще одна особливість – тут по річці Дунай
проходить кордон з Румунією, а охороняє його відділ прикордонної
служби «Вилкове» Ізмаїльського загону.
Максим СІБУРОВ,
Фото Валерія ОЛІЙНИКА

Аби зрозуміти, як місцевим «зеленим
кашкетам» доводиться охороняти державний рубіж, слід охарактеризувати тутешню
місцевість. Управління відділу знаходиться у Вилкове. Воно розташоване на місці
злиття вод Дунаю і Чорного моря. Назва
«Вилкове», за місцевою версією, виникла
завдяки його географічному розташуванню. Кілійське гирло Дунаю, по якому проходить кордон між Україною та Румунією,
тут має потрійне відгалуження – Білгородське, Очаківське і Старостамбульське. Містечко розташоване якраз у цьому тризубці
– вилці. Звідси й пішло – Вилкове. Цікавий факт: ні жителі міста, ні місцева влада не зможуть вам назвати точну кількість
островів, що входять до складу міста. Причому населення тут усього 10 тисяч.
«Місто тисячі каналів» – зовсім не схоже на інші, адже тут немає звичних для
нас вулиць – лише канали, якими переправляються на спеціальних українських
«гондолах» (їх виготовляють тільки тут) і
на моторних човнах, тому зовсім звичною

є картина, коли старенька бабуся вправно
переправляться каналом у своїх справах.
Як і вулиці, кожен канал має свою назву.
Наприклад, Білгородський канал – це у них
щось на кшталт головної вулиці. До речі,
самі канали люди називають «єриками».
Основним видом доходу в місцевих
мешканців вже сотнями років є риболовство, функціонують тут і рибопромислові
підприємства. Особливо піковим сезоном
для них є весінній нерест славнозвісного дунайського оселедця. За словами начальника відділу прикордонної служби
«Вилкове» майора Сергія АДАМЧУКА, у
цей період протягом дня в акваторії може
знаходитися від 300 до 500 човнів з риболовами. Відтак доводиться слідкувати за
прикордонним режимом, боротися з браконьєрством тощо. До речі, з початку року
охоронцями рубежу виявлено 108 порушників прикордонного режиму, 5 випадків
грубого порушення правил рибальства, з
яких у трьох випадках відомості занесенні
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Варто зазначити, враховуючи те, що
прикордонники дислокуються тут вже десятки років, вони заробили значний авторитет серед населення. До них звертаються
по допомогу навіть у тих питаннях, що не

пов’язані з діяльністю підрозділу. Водночас
охоронці кордону теж можуть очікувати
на підтримку вилковців в інтересах охорони рубежу. Функціонують тут і громадські
формування з охорони громадського порядку та державного кордону.
– Дуже задоволений тим рівнем взаємовідносин з місецевими мешканцями,
що наразі встановлений, – розповідає майор Сергій АДАМЧУК. – Проявляється
це не лише у ставленні до нас звичайних

себе зарекомендувала практика спільного
патрулювання з румунськими колегами.
Справа ось у чому: катер, на якому знаходяться правоохоронці, може оглянути як румунські, так і українські човни.
Доволі зручно, чи не так? До того ж підтримку вилковським прикордонникам
надає своїми плавзасобами Кілійський
дивізіон кораблів та катерів Одеського
загону Морської охорони. Крім того, позитивним надбанням тутешньої системи
охорони рубежу стало встановлення мобільних прикордонних постів на плавучій
основі.
– Таким чином ми забезпечили нашу
постійну присутність на річці, – коментує
Сергій АДАМЧУК. – На постах безперервно знаходиться наряд, є в наявності катер.
Тож у разі ускладнення обстановки чи в інших випадках, можемо оперативно й ефективно їх використовувати. Цим ми також
додали ще один елемент спостереження та
супроводу суден, які проходять по Дунаю.
Що в поєднанні з роботою пункту технічного спостереження у співпраці з «Дельталоцманом» та інформацією з системи АІС
(за її допомогою можна автоматично отримати усі дані стосовно судна, його екіпажу,
курсу, вантажу тощо, – Авт.) дає чудовий
результат.
На особливу увагу заслуговує діяльність прикордонної застави на острові
Зміїний. Основна їхня задача – власне сама присутність прикордонників на
українському острові, інша, однак не
менш важлива, – радіолокаційний супровід суден, що прямують морською ділян-

громадян, а й представників органів місцевого самоврядування. Вони розуміють
наші проблеми, часто надають необхідну
підтримку. Досить інтенсивно в дотриманні законності й порядку ми співпрацюємо
з представниками МВС, особливо це проявляється у боротьбі з браконьєрами. А з
Державною службою з надзвичайних ситуацій – у період підйому рівня води або льодоставу, що є доволі загрозливим явищем у
наших природних умовах.
Однак не слід вважати, що охорона
кордону для тутешніх прикордонників обмежується населеним пунктом чи гирлом
Дунаю. Їм доводиться охороняти значну
ділянку державного кордону – понад 185
кілометрів, з яких 60 – річкова, 125 – морська ділянка.
Охорона кордону по річці Дунай організована досить цікаво, адже тут сформована така система моніторингу та спостереження, яку оминути вкрай важко. Так,
патрулювання здійснюється як пішими
патрулями уздовж узбережжя, так і катерами по річці. Причому досить позитивно

кою, що знову ж таки у поєднанні з роботою «Дельта-лоцмана» та системою АІС
дає повну «картинку» судноплавства на
ділянці відповідальності застави.
Іншим напрямом діяльності ВПС
«Вилкове» є робота в Усть-Дунайському
морському торгівельному порту, взаємодія
у боротьбі з браконьєрством з єгерями Дунайського біосферного заповідника тощо.
Варто зазначити, що тутешня місцевість для туристів дуже приваблива, що є
своєрідним викликом для прикордонного
режиму. Багато хто воліє провести час на
численних базах відпочинку чи в профілакторіях уздовж Дунаю. Примітно, що до
туристичних програм часто входить човнова екскурсія до заповідної частини дельти
і до того місця, де Дунай зустрічається з
морем. Тут встановлено знак «Нульовий кілометр», і саме звідси беруть відлік усі 2857
кілометрів могутньої європейської річки.
Між іншим, нульовий знак доводилося вже
кілька разів переносити: Дунай продовжує
зростати, з кожним роком просуваючи
свою дельту далі у море.
n
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Дисципліна – мати правопорядку
Поняття «дисципліна» знайоме кожному
з дитинства. Ще не навчившись як слід
говорити, дитина вже починає розуміти, що
треба в усьому слухатись маму і тата, що
можна робити, а що – ні. Згодом дисципліна
стає обов’язковим елементом навчального
процесу, а в професійній діяльності вона
взагалі є наріжним каменем.
Мар’яна МАРКОВИЧ

За великим рахунком дисципліна включає всю сукупність моральних, розумових і фізичних навиків людини, яка
присвятила себе певному фаху. Водночас кожне суспільне
об'єднання, що має на меті спільну діяльність, обов’язково
повинно мати свою дисципліну, спрямовану на досягнення
тих цілей, заради яких воно створене.
Так, сучасний Військовий енциклопедичний словник
визначає військову дисципліну як бездоганне і неухильне
додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та (чи) іншим
законодавством країни. Вона ґрунтується на усвідомленні
військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності своєї країни, на їх вірності Військовій присязі.
Окрім того, дотримання військової дисципліни неможливе без субординації. Вона відіграє важливу роль у будь-

якому військовому колективі, її можна назвати «нервовою
системою» військового організму. Субординація передбачає
військове підпорядкування молодших старшим, а нижчестоящих органів – вищестоящим.
Історія наочно показує нам, що може статися навіть з
такими арміями, як війська Олександра Македонського чи
Наполеона, коли в їх лавах відсутня субординація. Звичка
підкорятися тільки своїм полководцям робила їх підлеглих
абсолютно не здатними підкорятися кому-небудь іншому.
Так, зі смертю Олександра Македонського, його армія, по
суті, розпалася через повну анархію. Щось схоже відбувалося й у війську Наполеона. Між французькими маршалами
таїлися заздрість і ненависть, що спалахували щоразу, як
тільки армією командував не сам Наполеон. Авторитет другорядних начальників зводився нанівець. Маршали вважа-

ли за приниження своєї гідності воювати під керівництвом
інших соратників і тим самим прирікали війська на зайві
жертви, а то й на поразку.
У Державній прикордонній службі завжди було особливе ставлення до дотримання військової дисципліни та правопорядку. Тут постійно культивується кредо, що службова
та особиста дисципліна – це обов’язок кожного прикордонника у забезпеченні авторитету як прикордонного відомства
зокрема, так і держави в цілому. Тому не дивно, що в Окремому контрольно-пропускному пункті «Київ», персонал
якого несе службу в найбільших повітряних воротах країни,
повсякчас проводяться правові профілактичні заходи. Нещодавно тут пройшли заняття щодо забезпечення ефективного захисту конституційних прав громадян та інтересів
держави, в ході яких персонал було поінформовано про
відповідальність за порушення під час виконання службових обов’язків та в позаслужбовий час, а також проведено
роботу з військовослужбовцями, які залучаються до несення служби старшими змін прикордонних нарядів, щодо їх
особистої відповідальності, порядку роботи з недопущення
протиправних дій складом прикордонних нарядів. Психологи частини провели тренінги щодо формування навиків
конструктивного спілкування і недопущення та подолання
конфліктних ситуацій у пунктах пропуску.
Слід зазначити, що такі превентивні заходи роботи з
персоналом завжди приносять хороші плоди і зміцнюють
морально-психологічний стан у колективах. Адже, як писав
французький письменник Антуан Рівароль, військова дисципліна не легка, але це – важкість щита, а не ярма.
n
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Имени А. Лопатина

Спасли жизнь моряка
Глубокая ночь. После
напряженного
трудового дня безмятежным сном
забылся порт. Лишь изредка ночной мрак разрезали яркие лучи прожектора,
да
нарушал
тишину шорох набегающей
волны.
В эту ночь ефрейтор
Зельс нес службу дозорного. Пограничник был начеку. Он внимательно осматривал неясные очертания
береговой полосы, сосредоточенно вслушивался в
ночные звуки.
До слуха воина донесся всплеск: «Что это?
– с тревогой подумал он.

– Рыба сейчас не играет
– холодно. Может, это нарушитель?»
Ефрейтор поспешил к
кромке причала. В темных
холодных волнах он увидел
человека. По шумной волне
пограничник сразу определил, что это утопающий.
В
это
время,
встревоженный шумом, к
берегу подбежал ефрейтор
Сорокин.
Пограничники
немедленно приступили к
действиям.
Поднятые по команде: «Человек за бортом!»
моряки
пассажирского
трамвая помогли спасти
утопающего. Им оказал-

ся, шкипер чехословацкой
баржи, который во время
работы на палубе случайно поскользнулся и упал
в воду.
Чехословацкий
моряк
сердечно
поблагодарил
советских пограничников
за то, что они спасли ему
жизнь.
Старшина А. Янушка

Передовой опыт – молодым воинам
На границу прибыло молодое пополнение. Солдаты-новички, получив первую
боевую закалку на учебных пунктах, теперь непосредственно в подразделениях
несут пограничную службу.
На пограничных заставах, во всех
подразделениях тепло, радушно встретили молодых воинов. Об этом в своих
многочисленных письмах сообщают в редакцию окружной газеты наши читатели и
военкоры. Младший сержант, Есин, например, пишет о том, что на заставе,
где он служит, молодые пограничники с
первых дней пребывания в подразделении
окружены заботой и вниманием старослужащих воинов. Хорошо подготовленные
солдаты и сержанты стараются как можно полнее передать новичкам свой опыт
службы и учебы. Бюро комсомольской
организации заставы провело встречу молодых с отличными пограничниками
Ковалевым, Лабиновым, Лакизо и другими. Старослужащие воины рассказали новичкам об особенностях участка заставы,

поделились своим опытом несения службы
в условиях лесисто-болотистой местности.
Большую
практическую
помощь
молодым солдатам оказывают пограничники контрольно-пропускного пункта,
где начальником офицер тов. Маркелов.
Инициаторами этого здесь выступают
коммунисты и комсомольцы. Например,
член КПСС старшина сверхсрочной службы
Барышев Г.И. в своей беседе с молодыми
воинами заявил:
- У нас на КПП третья часть личного
состава – коммунисты. Это большая и авторитетная сила. У каждого коммуниста
есть чему поучиться.
И ветеран подразделения подробно
рассказал о мастерстве в службе коммуниста старшины Н.Т. Григорьева, на
счету которого десятки случаев задержания контрабанды и нарушителей портового режима. За безупречную службу тов.
Григорьев награжден нагрудными знаками «Отличный пограничник» и «Отличник

ЛЬВОВ. Далеко за пределами Сокальского района известен своими
хозяйственными успехами колхоз имени Калинина, которым руководит Герой
Социалистического труда П.Г. Олищук.
В трех его селах недавно выросли универмаги. А на днях в торжественной
обстановке открыта новая школа, сооруженная в честь 50-летия Великого
Октября.
На праздник открытия школы в колхоз прибыло много гостей из всех сел
района.
Школа названа именем герояпограничника А. Лопатина. Он пал
смертью храбрых на пограничной заставе, где началась война.
С колхозного митинга на всю область прозвучал клич сокальцев ознаменовать 50-летие Советской власти
сооружением за счет средств колхозов
не менее 50 школ, 30 детсадов и 100
культурно-просветительных учреждений. Его горячо поддержали делегаты
областной комсомольской конференции. Инициативу сокальцев одобрили
Львовский обком партии и облисполком.
Первая из 50 школ в строю. Открыто
также и первое из ста культурнопросветительных учреждений - Дом
культуры в селе Кукин Нестеровского
района.
Д. Шумский («Правда»)
Советской армии», двумя грамотами ЦК
ЛКСМУ. Тов. Барышев призвал новичков
брать пример со старшины Григорьева,
подражать ему.
Вполне понятно, что обучение молодых
воинов на передовом опыте службы – дело
большой важности. Но эту работу нужно умело сочетать с мероприятиями,
которые бы воспитывали молодых солдат
в духе дружбы и товарищества. В данном
случае неоценимую роль могут сыграть
хорошо подготовленные беседы, доклады,
лекции о боевых традициях заставы, части и в целом пограничных войск, а также
встречи с ветеранами границы.
Правильно поступили партийные и
комсомольские организации застав имени Алексея Лопатина, Виктора Усова и Семена Пустельникова, подробно посвятив молодых солдат в славные
боевые традиции своих подразделений.
Обстоятельные рассказы о подвигах
героев-пограничников, именами которых
названы заставы, еще выше подняли чувство гордости молодых воинов за то, что
им довелось служить на именных заставах. А это обязывает ко многому.

Было уже темно, когда на участке
границы сработал сигнализационный прибор. Старший пограничного наряда рядовой
Доманчук и его напарник рядовой Треподуш
усилили наблюдение. Скоро они заметили
двух незнакомцев. Умело взаимодействуя,
пограничники задержали неизвестных. Об
умелых действиях наряда в тот же вечер было рассказано всем пограничникам заставы. Начальник заставы объявил
бдительным воинам благодарность.
НА СНИМКЕ: старший пограничного наряда рядовой Н. Доманчук.
Успех обучения и воспитания молодых
воинов, привития им навыков в службе во многом будет зависеть от того,
насколько творчески, инициативно будут подходить к этому делу партийные
и комсомольские организации наших подразделений. Они призваны планировать,
хорошо готовить и проводить такие мероприятия, которые бы волновали сердца
солдат, звали их вперед, вдохновляли на
безупречное служение Родине. Недавно,
например, похвальную инициативу проявили комсомольцы подразделения офицера Алещенко. Они организовали вечер
встречи пограничников своего подразделения с военными моряками. На этой
встречи шел большой разговор о взаимодействии при охране границы, о крепкой
воинской дружбе и товариществе. Такая
встреча была поучительной как для старослужащих, так и для молодых воинов.
Повседневная забота о воспитании и обучении молодых пограничников
– верный залог дальнейшего повышения
боеготовности наших частей и подразделений, надежной охраны государственной
границы.
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ЦАРИЦЯ СПОРТУ

Хто у світі всіх спритніший...
Чемпіонат світу з легкої атлетики, що стартував у столиці Росії 10 серпня може
стати найбільш представницьким за всю історію змагань. На день закінчення подачі
заявок свою участь підтвердили 206 країн. Рекорд за кількістю держав-учасниць на
сьогоднішній день належить Севільї (1999) та Берліну (2009) – по 200. А загальна
кількість заявлених спортсменів становить 1974 (1106 чоловіків і 868 жінок), і це
також новий рекорд, а попереднє досягнення було у Берліна – 1895 учасників.
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ:
ЦИФРИ ТА ФАКТИ
У чоловіків найбільше учасників заявлено в бігу на 100 м – 79,
далі йдуть марафон – 76, ходьба на
20 км і 50 км. Тут виступлять по 66
атлетів.
У бігу на 200 м заявлено 42
спортсмени. У жінок перша
п'ятірка виглядає так: марафон –
75, ходьба 20 км – 66, біг на 200
м – 56, біг на 100 м – 51 і біг на
1500 м – 43.
У технічних видах у жінок най
масовішими стануть стрибок у
довжину і штовхання ядра (по 32
учасниці у заявці).
У семиборстві – 34, а в десятиборстві – 36 атлетів. У чоловічій
естафеті 4х100 м – 23 команди,
4х400м – 24, у жінок 19 і 17 відповідно.
Найменша кількість учасників
заявлена в потрійному стрибку в
жінок і чоловіків: 24 і 21 відповідно.
21 учасниця в заявці бігу на
10 000 м у жінок.
Найбільша кількість країн в
одному виді – на стометрівці у
чоловіків – 58, далі йдуть чоловічі 200 м – 43, чоловічі 800 м – 41,
чоловічий марафон – 41 і жіночий
марафон – 38.
У цьому сезоні значний прогрес порівняно з олімпійським
роком спостерігається в чоловічому та жіночому стрибку в довжину. Олімпійський чемпіон
Грег Рутерфорд, за показаними
результатами, поки навіть не в десятці кращих. А лідером світового
сезону є мексиканець Луїс Рівера,

який виграв Універсіаду з національним рекордом – 8.46. За ним
– Олександр Меньков, який на
цьому ж турнірі полетів на 8.42. У
жінок у цьому виді з'явилося нове
ім'я – Состене Могенара, німкеня,

спортивну кар'єру і не виключає,
що виступить через два роки і в
Пекіні.
Чинний чемпіон світу на дистанції 400 м з бар’єрами британець
Дей Грін сповнений рішучості до-

яка минулої п'ятниці на змаганнях
у Бохумі показала результат 7.04 і
тепер займає друге місце слідом за
чемпіонкою світу та Олімпійських
ігор Бріттні Різ зі США (7.25).
У спортивній ходьбі на 50 км
виступить 43-річний іспанець Хесус Анхель Гарсія. Свою першу
медаль на світових першостях він
завоював 20 років тому, перемігши
в Штутгарті. Московський турнір
буде 11-м у кар'єрі іспанського
ходака. Це абсолютний рекорд
чемпіонатів. До речі, Хесус не
збирається поки закінчувати свою

стойно виступити незважаючі на
травму. Через запалення ахілла цей
спортсмен пропустив етапи Діамантової ліги в Монако та Лондоні, але в інтерв'ю ВВС повідомив,
що стартуватиме в Москві незалежно від свого стану. 27-річний
британець зазначив, що набрав
хорошої спортивної форми і вважає, що кількість претендентів на
перемогу в бігу на коло з бар'єрами
дуже значна.
За відсутності олімпійської
чемпіонки Джесіки Енніс, єдиною представницею Великої Бри-

танії у семиборстві на чемпіонаті
світу буде Катаріна Томпсон. До
речі, у неї також цього року були
проблеми зі здоров'ям. У травні
20-річна спортсменка порвала
зв'язки гомілковостопного суглоба і була змушена п'ять тижнів
відпочивати.
УКРАЇНСЬКА ЗБІРНА
До складу української команди
увійшов 61 спортсмен (28 чоловіків та 33 жінки). Наймолодший
член збірної – Марина Бех (стрибки у довжину). 18 липня їй виповнилося 18 років. Найстарший
член збірної – Андрій Ковенко
(спортивна ходьба). 25 листопада
йому виповниться 40 років.
Титул чемпіонки світу захищатиме Ольга Саладуха, яка є членом
спорткоманди Держприкордонслужби.
На чемпіонаті світу-2011 українська команда виграла дві медалі
– одну золоту і одну срібну.
Усього за часи незалежності
українці виграли 30 медалей чемпіонатів світу (9 золотих + 9 срібних + 12 бронзових).
Сімейні тандеми на чемпіонаті світу-2013: Богдан Бондаренко (стрибки у висоту) та Віктор
Бондаренко (тато і тренер Богдана); Єлизавета Бризгіна (спринт)
та Ольга (мама і віце-президент
ФЛАУ) і Віктор (тато і тренер збірної) Бризгіни.
ІСТОРІЯ ЗМАГАНЬ
Перший чемпіонат світу з
легкої атлетики був проведений
в 1983 році в Гельсінкі. До цього
змагання найсильніших легкоатлетів світу відбувалися лише на
Олімпійських іграх. Однак у 60-х
роках минулого століття в багатьох
національних
легкоатлетичних
федераціях виникла ідея створити власну світову першість. І вже
в 1976 році на конгресі ІААФ у

Пуерто-Ріко таке рішення було
прийняте. Стати першим містомгосподарем змагань могли Штутгарт та Гельсінкі. Зрештою, вибір
був зроблений на користь столиці
Фінляндії.
У першому чемпіонаті брали
участь близько 1300 спортсменів із
154 країн. Вони розігрували медалі в 41 дисципліні. На останньому
чемпіонаті, в Берліні, змагалися як
понад 2100 атлетів з 202 країн. Так
само зросла й кількість дисциплін,
в яких розігруються нагороди.
Зокрема, на різних чемпіонатах
дебютували такі види легкоатлетичних змагань:
1987 — до жіночої програми
чемпіонату були включені спортивна ходьба на 10 км та біг на
10 000 м;
1993 — були додані змагання з
потрійного стрибка серед жінок;
1995 — біг на 3000 м серед жінок був замінений дистанцією
5000 м;
1999 — до жіночої програми
змагань додалися стрибки з жердиною і метання молота. А ходьба
на 10 км була змінена 20-кілометровою дистанцією;
2003 — включено біг на 3000 м
з перешкодами (жінки);
Таким чином, на трьох останніх чемпіонатах світу програма є
незмінною. Проводяться змагання з 47 дисциплін: 24 – у чоловіків і
23 — у жінок. Єдиною відмінністю
між чоловічими й жіночими змаганнями є дистанція зі спортивної
ходьби на 50 км, в якій змагаються
чоловіки і яка відсутня у жінок.
Окрім того, в чоловічій програмі змагань присутні біг на 110 м
з бар'єрами та десятиборство. У
свою чергу жінки змагаються на
дистанції 100 м з бар'єрами та в семиборстві відповідно.
Про результати, з якими завершиться Чемпіонат, ми розповімо в
наступному номері.
n

ТРЕТІЙ ТАЙМ
В оновленому рейтингу ФІФА збірна України залишилась
на 28-й сходинці.
1 (1). Іспанія – 1484
2 (2). Німеччина – 1257
3 (3). Колумбія – 1219
4 (4). Аргентина – 1210
5 (5). Голландія – 1165
6 (6). Італія – 1142
7 (7). Португалія – 1099
8 (8). Хорватія – 1098
9 (9). Бразилія – 1089
10 (10). Бельгія – 1079
* * *
Рейтинг команд, які виступають в одній підгрупі з нашою
футбольною дружиною.
14 (15). Англія – 994
28 (28). Чорногорія – 774
28 (28). Україна – 774
72 (75). Польща – 493
123 (125). Молдова – 256
207 (207). Сан-Марино – 0
* * *
Донецький
«Шахтар» оформив
контракт строком
на 5 років з Бернардом.
Трансферна
вартість бразильського
півзахисника, який раніше
виступав за клуб
«Атлетіко Мінейро», склала 25 мільйонів євро.

Довідково:
Повне ім'я – Бернард анісу Калдейра Дуарте.
Народився 8 вересня 1992 р., Белу-Орізонті, Бразилія.
Амплуа – півзахисник.
Попередній клуб – «Атлетико Мінейро» (Бразилія).
У чемпіонаті Бразилії – 62 матчі, 12 голів.
У Кубку Лібертадорес – 11 матчів, 4 голи.
Володар Кубка Лібертадорес – 2013 р.
Гравець національної збірної Бразилії – 5 матчів.
* * *
22-річний захисник збірної Австрії
Олександр Драгович
уклав контракт з ФК
«Динамо» (Київ) терміном на п'ять років.
Довідково:
Олександр
Драгович.
Народився: 6 березня 1991 року.
Місце народження:
м. Відень.
Громадянство: Австрія.
У збірній Австрії:
Кількість матчів: 21.
Володар Кубка Австрії – 2009 р.
Срібний призер австрійської Бундесліги – 2009/10
«Базель-1893» (Швейцарія).
Переможець швейцарської Суперліги 2010/11, 2011/12,
2012/13.
Володар Кубка Швейцарії 2012 р.
Фіналіст Кубка Швейцарії 2013 р.
Кращий захисник швейцарської Суперліги – 2012.

* * *
За результатами жеребкування, київське «Динамо» за путівку в
груповий етап Ліги Європи посперечається з казахським «Актобе».
Зазначимо, що домашній
матч проти «Актобе» київська
команда проведе при порожніх трибунах, згідно з рішенням
Дисциплінарного комітету УЄФА.
Нагадаємо, в кінці матчу групового етапу минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів «Динамо» – «Порту» на поле
НСК «Олімпійський» вибіг один з глядачів, який зірвав атаку киян, а сама гра була призупинена.
* * *
Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ було розглянуто епізод центрального матчу 4-го туру чемпіонату України
між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем», в якому півзахисник «гірників» Тайсон дуже грубо зіграв проти Андрія Ярмоленка.
Після розбору згаданого моменту було ухвалено дискваліфікувати донецького футболіста на
два найближчих матчі Прем'єрліги. Зазначимо, що за результатами УЗД, орієнтовний термін відновлення Андрія Ярмоленка триватиме близько двох
тижнів.
Таким чином, Ярмоленко, швидше за все, пропустить
товариський матч збірної України проти збірної Ізраїля, що
відбудеться 14 серпня в Києві.
Матеріали шпальти підготував Андрій КУЧЕРОВ
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11:00 «ТИТАНІК»

23:10 «СМЕРТЕЛЬНІ ПЕРЕГОНИ»

23:25 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-2»

01:20 «ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ-3»

1+1

УКРАИЇНА

ICTV

ICTV

На початку сторіччя люди марили прогресом: техніка входила в їхнє життя й обіцяла
процвітання. Однак катастрофа, що отримала назву «Титанік», позбавила надії багатьох.

Дія фільму розгортається в світі
майбутнього, головною розвагою в якому стають жорстокі
«Смертельні перегони». Вони
привертають увагу всіх жителів
планети і приносять величезні
прибутки їхнім організаторам.

Кімберлі стає свідком страшної
автокатастрофи, жертва якої —
вона сама. Через секунду дівчина знову відчуває биття свого
серця: вона жива, як і раніше, за
кермом машини. То було лише
марення? Чи попередження?

Головна героїня фільму — старшокласниця Венді Крісченсен, у
якої одного разу виникло передчуття, що вона та її друзі стануть
жертвами нещасного випадку.
Усе станеться на «американських гірках».

ПЕРШИЙ
06.00 Профiлактика
09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня
09.25 Муз. фiльм до 70рiччя Г. Гаркушi
10.15 «Десять заповiдей
Господнiх». В. Крищенко
12.15 Класичнi романси
Я. Гнатюка
12.55 «Опернi арiї».
Я. Гнатюк
13.20 «Спiваю тобi,
Україно!». Я. Гнатюк
14.05 Без цензури
14.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
14.35 Право на захист
14.55 Темний силует
15.05 Вiкно в Америку
15.25 Життя на рiвних
15.40 Секрети успiху
16.20 Т/с «Роксолана»
18.20, 01.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50, 21.20 Дiловий свiт
19.05 Останні
попередження
19.30 Агро-News
19.40, 01.40 Про головне
20.00 Дорослi iгри
21.30 «Повернення
додому». Вiтас
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
02.00 Легка атлетика.
Чемпiонат свiту

ІНТЕР
05.00 Профiлактика
14.00 Судовi справи
15.15 Сiмейний суд
16.10 Чекай на мене
18.05 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Після довгих років поневірянь і
розлук Катя, на-

1+1
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05

решті, знайшла
справжню сім’ю,
і, здається, вже

11.00
15.05

ніхто не може
перешкодити її
щастю. Але доля

16.45
17.10

вирішила по-іншому: несподівано героїня опиняється в центрі ці-

19.30
20.15

єї детективної
історії.

20.00 Подробицi
20.30 Т/с «Син батька
народiв»

23.55 Т/с «Одеса-мама»
02.15 Подробицi
02.45 Т/с «Доярка з

22.15
23.25
23.40
00.50
01.45
02.30
02.55
03.20

Хацапетiвки-3»

04.35 Т/с «Сiмейний
детектив»

04.10
05.05

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Х/ф «Титанiк»
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський-2»
Грошi
ТСН
Т/с «Гра престолiв»
Т/с «Убивство»
Т/с «Убивство»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Гра престолiв»
Грошi

ICTV
04.55 Служба розшуку

05.05
05.20
06.25
06.35
06.55
07.35
07.40
08.45
09.15
10.15
12.45
13.00
18.45
19.25
20.10
22.10
23.25
01.20
02.55
03.45

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Т/с «Чорнi
вовки»
Факти. День
Т/с «Чорнi
вовки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Пункт
призначення-2»
Х/ф «Пункт
призначення-3»
Т/с «Розплата»
Х/ф «Пункт
призначення-4»

СТБ
02.20 Профiлактика

14.00 Один за всiх
16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок

19.55 Слiдство ведуть
екстрасенси

21.00 Мiстичнi iсторiї-5

НОВИЙ
05.45 Профiлактика
12.00 Т/с «Татусевi дочки»
13.20 Kids'Time
13.25 М/с «Аладдiн»
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
17.55 Т/с «Татусевi дочки»
19.00 Репортер
19.20 Т/с «Воронiни»
У звичайному будинку, в трикімнатній квартирі
живе молода
сім’я. Костя –
журналіст. Дружина Віра веде
все господарство, а діти не
спричиняють багато клопоту. Набагато більше
клопоту – від

22.00 «Вікна»-новини
22.25 Зiркове життя
23.20 Битва екстрасенсiв
Триває серія
спецвипусків
шоу, де розбирають найбільш
хвилюючі та захоплюючі моменти, те, що може
зацікавити гляда-

батьків Кості.

ча і прикувати до
екранів телевізорів.

00.25 Слiдство ведуть
екстрасенси

01.25 Т/с «Доктор Хаус»
02.20 Х/ф «Корупцiя» W
03.35 Нiчний ефiр

21.00
23.00
00.05
01.15
02.05
02.50
03.35
03.40

Ревiзор
Великi почуття
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Дружна сiмейка»

УКРАЇНА
05.00 Профiлактика
08.00, 14.00, 17.20, 21.40

НТН
05.20 Х/ф «Принцеса на
бобах»

07.05 Х/ф «Знайти та

Т/с «Слiд»

знешкодити»

08.40, 03.00 Агенти впливу
09.35, 04.30 Правда життя
10.00 Х/ф «ДМБ-4»
11.30 Т/с «Загарбники»
15.15 Т/с «По гарячих
слiдах»

10.00 Х/ф «Мiй коханий
генiй» W

15.25, 03.00 Щиросерде
зiзнання

16.00, 04.35 Критична
точка

19.00, 01.25, 04.00 Свiдок
19.30 Т/с «Важняк»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання

17.00, 19.00, 03.40 Подiї
19.20, 04.00 Говорить

22.30 Т/с «CSI. Нью-

20.00 Т/с «П'ятницький.

23.30
00.30
01.55
05.20

23.10 Х/ф «Смертельнi

на вбивцю-9»

Йорк-8»
Т/с «Менталiст-4»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
М/ф «Пригоди
пiнгвiненяти Лоло»

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
08.55, 13.40 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.05, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.35 Бульдог-шоу
23.15 Дурнів+1
23.40 Т/с «Секс i мiсто»

Україна
Розділ другий»
перегони» Y

01.15 Х/ф «Черепи-2» Y
05.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
10.00, 16.40 Futbol Mundial
10.40 Новачки ЛаЛiги
11.55 Товариський матч.
Україна – Грецiя
14.00 Д/ф «Мессi –
найкращий!»
14.40 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Металург»
17.10 Великий футбол
18.45, 02.40 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
19.55 Чемпiонат України.
«Говерла» –
«Металiст»
21.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Ман Сiтi» –
«Ньюкасл»
00.00, 02.25 Футбол NEWS
00.25 Чемпiонат України.
«Севастополь» –
«Днiпро»
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05:20 «РОМАШКА. КАКТУС. МАРГАРИТКА»

05:45 «ТАЄМНИЦЯ ДВОХ ОКЕАНІВ»

09:30 «ЩИРА ПРАВДА»

01:25 «ГОСПОДАР ТАЙГИ»

ІНТЕР

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

Ще вчора у Маргарити все було
чудово: вона мала добрий заробіток, а весь вільний час проводила у школі танців, де навчалася степу. Але одного разу
дівчина зрозуміла, що безтурботна пора закінчилася...

У післявоєнні роки в двох океанах майже одночасно затонули
радянський і французький теплоходи. Для розслідування
обставин загибелі суден вирушає екіпаж підводного човна
«Піонер».

Вона — успішний телепродюсер
зі строгими моральними принципами і сексуальна білявка. Він
— нова зірка популярного телешоу і не визнає рівності статей
та політкоректності... Чи може у
них щось вийти?

Перший фільм із циклу про дільничного з далекого сибірського
села Сережково за сценарієм
Б.Можаєва. Серьожкін розслідує
пограбування магазину, в якому
підозрюють одного зі сплавників, і виходить на злочинця...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Православний

05.20 Х/ф «Ромашка.

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/ф «Битва пiд Несбi»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «Квiти» Стаса
Намiна». Ч. 1

08.20 Д/ф «Квiти» Стаса
Намiна». Ч. 2
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.35 Шеф-кухар країни
10.40, 03.45 Нехай вам
буде кольорово!
11.30, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
11.45 Х/ф «Тарас
Шевченко»
13.35 Крок до зiрок
14.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
14.20 Т/с «Роксолана»
18.20, 01.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.40 Фiнансова
перспектива
19.20 Українська пiсня року
21.35 Star-шоу
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.40 Про головне
02.00 Кубок свiту з футболу
2014. Щоденник
ФIФА
02.25 ТелеАкадемiя.
Найкраще за рiк
02.40 Контрольна робота
03.30 Життя на рiвних
04.45 Хiт-парад

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.15
13.10
14.45
15.45
16.40
18.00
20.00
20.30
23.55
02.15
02.45
04.10

Кактус.
Маргаритка»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Син батька
народiв»
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Син батька
народiв»
Т/с «Одеса-мама»
Подробицi
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Т/с «Сiмейний
детектив»

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.05
13.00
14.00
15.00
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
00.05
00.20
01.25
02.10
02.50
03.15
03.40
04.30

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення додому»
Т/с «Склiфосовський-2»
Знiмiть це негайно
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський-2»
Мiняю жiнку-6
ТСН
Т/с «Гра престолiв»
Т/с «Убивство»
Т/с «Убивство»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
Т/с «Гра престолiв»
Мiняю жiнку-6

04.55
05.20
06.25
06.35
06.55
07.35
07.40
08.45
09.15
10.10
10.35
12.45
13.00
13.05
14.25
16.25
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
00.15
01.10
02.05
02.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Д/ф «Морськi
глибини»
Д/ф «Телескоп
Хаббл»
Навчiть нас жити
Т/с «Розплата»
Х/ф «Син дракона».
1, 2 с.

НОВИЙ

05.45 Чужi помилки
06.30 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда
про зiрок

09.45 Зiркове життя
10.40 Х/ф «Двi iсторiї про
12.45
16.00
18.00
18.20

кохання» W
Холостяк
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
та світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів.

05.45
05.50
06.25
06.30
07.30
07.40
09.30
11.30
13.30
13.35
14.40
15.00
15.55
17.55
19.00
19.20
22.00

19.55 Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-5
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Господар
тайги» W
02.50 Нiчний ефiр

21.00
22.00
22.25
23.20
00.25
01.25

23.00
00.15
01.20
02.15
03.00

УКРАЇНА

НТН

Teen Time
Пекельне побачення
Teen Time
Аферисти
Репортер
Аферисти
Х/ф «Щира
правда» W
Т/с «Татусевi дочки»
Kids'Time
М/с «Аладдiн»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»

05.45 Х/ф «Таємниця двох

Історія про трьох
друзів дитинства.
Їм трохи за 30.
Вони – чоловіки в
розквіті сил.
Один одружений,
інший зайнятий,
третій вільний, як
вітер. Герої абсолютно не схожі,
але їх об’єднують дружба і щире кохання до жінок.

07.30 М/с «Даша-

Великi почуття
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Дружна сiмейка»

океанiв»

08.30, 16.45, 19.00, 01.25,
03.25 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Важняк»
14.55, 17.00 Т/с «Кобра-2.
21.30
22.30
23.30
00.30
01.55
02.35
03.55
04.55

Антитерор»
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
Т/с «CSI. Нью-Йорк8»
Т/с «Менталiст-4»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя
М/ф «Пригоди
пiнгвiненяти Лоло»

ТЕТ
дослiдниця»
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
08.55, 13.40 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Американська
iсторiя жаху»

06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «П'ятницький.
Розділ другий»

12.00, 04.30 Нехай говорять
14.30 Т/с «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
19.20, 03.55 Говорить
Україна

23.10 Т/с «Глухар.
Повернення»

02.00 Х/ф «Серце

дракона» W

05.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Металург»

10.30, 18.40, 01.20
Чемпiонат Англiї.
«Ман Сiтi» –
«Ньюкасл»
12.30, 21.55 Futbol Mundial
13.00 Великий футбол
14.30, 20.45 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
15.55 Чемпiонат України.
«Чорноморець» –
«Арсенал»
18.00 Д/ф «Мессi –
найкращий!»
22.50 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Металург»
03.35 Чемпiонат України.
«Суми» – «Сталь»
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05:15 «ПРОЩАВАЙ, ШПАНО ЗАМОСКВОРЕЦЬКА»

06:50 «БОЛЬОВИЙ ПРИЙОМ»

10:45 «БАЖАННЯ»

00:10 «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР»

НТН

НТН

СТБ

ICTV

50-ті роки. Замоскворіччя. Комуналки, в яких панують злидні,
пияцтво, злодійські кубла. Там
живуть підлітки, долі яких покалічені війною, сталінськими репресіями, злочинністю. Їх називають одним словом — шпана.

У місті з'являється група молодиків, які володіють прийомами
національного російського стилю рукопашного бою. Один із
підприємців наймає їх як охоронців, і це викликає ненависть
іншого угруповання.

Віра, Валентина та Віктор —
в'язні любовного трикутника.
Віктор та Валентина, викладач і
студентка, покохали одне одного й одружилися. Але серцю не
накажеш, і Віктор закохується в
сестру Валентини — Віру.

Група дослідників вирушає на
пошуки істоти, що живе у воді,
їм також довелося мати справу зі створіннями, яких цивілізація вважала вимерлими мільйони років тому...

ПЕРШИЙ
06.00 Православний
календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/с «Великi битви»
07.15 Хочу все знати
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «О. Остроумова.
Кохання земне». Ч. 1

08.20 Д/ф «О. Остроумова.

Кохання земне». Ч. 2

08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.40 Аудiєнцiя. Країни вiд

А до Я
10.20 Хай щастить
10.50, 03.45 Нехай вам
буде кольорово!
11.45, 18.50, 21.20 Дiловий
свiт
12.00 Свiтло
12.20 Х/ф «Земля»
13.45 Українська пiсня
14.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
14.30 Т/с «Роксолана»
18.20, 01.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Свiтовий рекорд
української пiснi
20.00 «Мелодiя двох сердець».
С. та В. Бiлоножки
20.50 Лото «Мегалот»
21.30 Фольк-music
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
01.40 Про головне
02.00 Х/ф «Тiнь
полiцейського»
03.30 Життя на рiвних
04.45 Хiт-парад

ІНТЕР
04.55 Т/с «Одеса-мама»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Син батька

12.15
13.10
14.45
15.45
16.40
18.00
20.00
20.30
23.55
02.15
02.45
04.10

народiв»
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Син батька
народiв»
Т/с «Одесамама»
Подробицi
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Слiдство
вели...

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05

11.00
13.00
14.00
15.05
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.25
23.40
00.50
01.45
02.30
02.55
03.20
04.10
05.05

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Т/с «Склiфосовський-2»
Знiмiть це негайно
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський-2»
Територiя обману
ТСН
Т/с «Гра престолiв»
Т/с «Убивство»
Т/с «Убивство»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Гра престолiв»
Територiя обману

ICTV
04.35 Служба розшуку дiтей
04.45 Факти
05.15 Свiтанок
06.20 Дiловi факти
06.30 Т/с «Таксi»
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Несекретнi файли
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

СТБ
05.50 Чужi помилки
Сюжет заснований на кримінальних історіях,
які сталися в
Україні. Програма побудована
на психології, мотивах, які штовхнули людину на
злочин. На першому місці – причина, і тільки по-

українськи

10.15 Т/с «Агент
12.45
13.00
13.05
14.25
16.25
18.45
19.25
20.10
22.05
23.20
00.10
01.55
02.15
03.10

нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Д/ф «Таємницi
пiдводного свiту»
Х/ф «Проект
«Динозавр»
Кримiнальний облом
Т/с «Розплата»
Х/ф «Син дракона».
3, 4 с.

тім – слідство.

НОВИЙ
05.45 Teen Time
05.50 Пекельне побачення
06.25 Teen Time
06.30 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 Аферисти
09.35 Т/с «Щасливi разом»
11.50 Т/с «Татусевi дочки»
13.30 Kids'Time
13.35 М/с «Аладдiн»
14.40 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Кадетство»
17.55 Т/с «Татусевi дочки»
Практикуючого
психотерапевта,
експерта в сімейних стосунках,
кидає дружина.
Одного... з
п’ятьма дочками
на руках. Але це
– тільки початок
веселого життя,
адже з ним залишається теща і
купа проблем!

06.35 Усе буде добре!
08.15 Неймовiрна правда
09.50
10.45
12.55
16.00
18.00
18.20
19.55
21.00
22.00
22.25
23.20
00.25
01.25
03.05

про зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Бажання» W
Холостяк
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-5
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Битва екстрасенсiв
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Справа
«строкатих» W
Нiчний ефiр

19.00
19.20
22.00
23.00
00.15
01.20
02.10
03.00
03.05

Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Великi почуття
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Дружна сiмейка»

НТН
05.15 Х/ф «Прощавай,
шпано замоскворецька...»
06.50 Х/ф «Больовий
прийом»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Важняк»
14.55, 17.00 Т/с «Кобра-2.
Антитерор»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.45 Агенти впливу

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
08.55, 13.40 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвський клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Американська
iсторiя жаху»

УКРАЇНА
07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с
«П'ятницький. Розділ
другий»
12.00, 03.55 Нехай говорять
14.30 Т/с «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00, 04.50 Критична точка
19.20 Говорить Україна
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
«Шальке» – «Металiст»
23.30 Т/с «Глухар.
Повернення»
01.30 Т/с «Пожежники
Чикаго»
05.35 Срiбний апельсин

ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Говерла» –
«Металiст»
10.30 Чемпiонат України.
«Севастополь» –
«Днiпро»
12.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
13.35 Чемпiонат України.
«Зоря» – «Ворскла»
16.00 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Металург»
18.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
18.20 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Металург»
20.30 Нiч Лiги Чемпiонiв:
головний матч
21.30 Live. Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
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05:40 «СВАТАННЯ ГУСАРА»

06:45 «ЖИВА МІШЕНЬ»

01:25 «ПРИНЦЕСА ЦИРКУ»

03:10 «ЧАС ЖУРБИ ЩЕ НЕ ПРИЙШОВ»

НТН

НТН

СТБ

ICTV

Молодий і вродливий гусар та
донька лихваря покохали одне
одного. Однак батько-скнара
відмовляється видати дочку заміж без солідного викупу. На
допомогу закоханому гусару
приходять друзі...

У провінційне містечко, яке повністю загарбала влада і мафіозний клан, прибув із секретною
місією співробітник центрального апарату МВС. Його завдання
— виявити канали незаконного
обігу валюти.

І знову телеглядачі мають можливість зустрітися з улюбленими
героями і музикою І. Кальмана:
на телеекрані — відома оперета
про містера Ікс та романтичне
кохання циркового артиста до
молодої графині.

Одного разу в селищі, де живуть
люди різних національностей,
з'явився незнайомець, який називає себе землеміром. З цього
часу мешканці селища почали
потрапляти в найнеймовірніші
пригоди.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Православний

04.55
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

календар

06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15 Д/с «Великi битви»
07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «В. Граматиков.
У дiї». Ч. 1
08.20 Д/ф «В. Граматиков.
У дiї». Ч. 2
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.40 Книга.ua
10.00 Кордон держави
10.15 Контрольна робота
10.45, 03.45 Нехай вам
буде кольорово!

11.45, 18.55, 21.20 Дiловий
свiт

12.00, 02.00 Секрети успiху
12.30 Д/ф «Iнтернет-1964»
13.00 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм»

12.15
13.10
14.45

14.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
14.20 Т/с «Роксолана»
18.20, 01.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.35, 01.40 Про головне
20.00 Надвечiр'я
21.35 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.55 Т/с «Чаклунка»
02.30 Околиця
03.20 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
04.45 Хiт-парад

15.45
16.40
18.00
20.00
20.30
23.55
02.10
02.40
04.10

Т/с «Одеса-мама»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Син батька
народiв»
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Т/с «Син батька
народiв»
Т/с «Одеса-мама»
Подробицi
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Слiдство
вели...

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
10.55
12.55
13.55
15.00
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
00.05
00.20
01.30
02.15
03.00
03.25
03.50
04.05
05.00

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Т/с «Склiфосовський-2»
Знiмiть це негайно
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Склiфосовський-2»
Кохання без кордонiв
ТСН
Т/с «Гра престолiв»
Т/с «Убивство»
Т/с «Убивство»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
ТСН
Т/с «Гра престолiв»
Росiйськi сiмейнi
драми

04.55
05.25
06.30
06.40
07.00
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.15

12.45
13.00
13.05
14.30
16.25

18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.20
02.20
03.10

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Д/ф «Самсара»
Несекретнi файли
Т/с «Розплата»
Х/ф «Час журби ще
не прийшов»

НОВИЙ

06.00 Чужi помилки
06.45 Усе буде добре!
08.40 Неймовiрна
правда
про зiрок
10.05 Зiркове життя
11.00 Х/ф «Жiночий
день» W

Якось уранці директор турагентства Євген отримує розпорядження від власників бізнесу –
скоротити одну
співробітницю
напередодні 8
березня. Привід
знайшовся
швидко – звільнити ту, яка запізнилась. Тільки
от запізнилася
та, до кого Євген
небайдужий...

12.45
16.00
18.00
18.20
20.00
20.55
22.00
22.25
23.20
00.25
01.25
03.55

Холостяк
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна
правда про
зiрок
Слiдство ведуть
екстрасенси
Мiстичнi iсторiї-5
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Битва
екстрасенсiв
Т/с «Доктор
Хаус»
Х/ф «Принцеса
цирку» W
Нiчний ефiр

05.50
05.55
06.20
06.25
07.30
07.40
09.30
11.50
13.25
13.30
14.35
14.55

Teen Time
Пекельне побачення
Teen Time
Аферисти
Репортер
Аферисти
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Татусевi дочки»
Kids'Time
М/с «Аладдiн»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Цей комедійний
серіал колись починався з розповіді про шістьох
друзів, яким було
трохи за двадцять і які жили й
кохали в НьюЙорку. Тепер героям вже за
тридцять, і їхні
турботи і проблеми теж подорослішали.

15.55
17.55
19.00
19.20
22.00
23.00
00.15
01.20
02.10
03.00
03.05

Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Великi почуття
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Служба розшуку дiтей
Т/с «Дружна сiмейка»

НТН

УКРАЇНА

05.40 Х/ф «Сватання

06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.20

гусара»
06.45 Х/ф «Жива мiшень»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Важняк»
14.55, 17.00 Т/с «Кобра-2.
Антитерор»
21.30 Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-9»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк8»
23.30 Т/с «Менталiст-4»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.20 Агенти впливу
03.45 Правда життя
04.40 М/ф «Василина
Микулiвна»
ТЕТ

07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –

бурундучкирятiвнички»
08.55, 13.40 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
16.45 Вiталька
17.00 У ТЕТа пара
18.15 Моду народу
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00, 22.30 ТЕТ-Iнтернет
21.30 Бiйцiвский клуб
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Т/с «Американська
iсторiя жаху»

Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.40
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «П'ятницький.
Розділ другий»

12.00, 04.15 Нехай говорять
14.30 Т/с «Подружжя»
15.30 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
19.20, 03.40 Говорить
Україна

23.10 Т/с «Глухар.
Повернення»

02.00 Т/с «Пожежники
Чикаго»

05.10 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.15 Найсмiшнiшi

футбольнi моменти

07.30, 00.00 Futbol Mundial
08.00 Лiга Чемпiонiв УЄФА.

«Шальке» –
«Металiст»
10.30 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Чемпiонiв
УЄФА
12.40, 18.00 Топ-матч
12.55 Д/ф «Мессi –
найкращий!»
13.35, 18.20 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Фенербахче»
– «Арсенал»
20.30, 23.30, 04.55 Футбол
Live
21.25 Live. Лiга Європи
УЄФА.
«Чорноморець» –
«Шкендербеу»
03.05 Лiга Європи УЄФА.
«Чорноморець» –
«Шкендербеу»
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12:50 «Д'АРТАНЬЯН ТА ТРИ МУШКЕТЕРИ»

23:45 «ДИКА ШТУЧКА»

00:00 «МОНТАНА»

01:55 «ПИВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ»

СТБ

1+1

ICTV

ICTV

Четверо друзів–мушкетерів
рятують честь королеви
Франції, вступають у двобій з
всесильним кардиналом Рішельє і підступною міледі, а
головне — насолоджуються
життям.

Віктор Мейнард проживає разом
зі своєю суворою матір'ю. Одного разу його професійна діяльність і репутація опиняється під
загрозою, коли він дарує життя
одній з потенційних жертв: жінці
на ім'я Роуз.

Монтана... Країна мрій, синіх
гірських озер і крутих ковбоїв.
У дитинстві Микола і Віктор мріяли про неї у дитбудинку. Тепер
вони обидва на шляху до Монтани. На одному з крутих поворотів
долі Микола зустрічає кохання.

Тодд і Ян Вулфхаус приїжджають
до Німеччини на «Октоберфест»,
щоб розвіяти прах свого дідуся.
Але випадково потрапивши на
секретні пивні ігри, програють
усе. А тепер вони вимагають
реваншу!

ПЕРШИЙ
07.15 Хочу все знати
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «Н. Варлей. Без
страховки». Ч. 1
08.20 Д/ф «Н. Варлей. Без
страховки». Ч. 2
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.30
Пiдсумки дня

09.35 Концертна програма

до Дня Прапора
України
10.00 Пiдняття Державного
Прапора в мiстах
України
11.15 Д/ф «Символ
Держави»
12.00, 18.45, 21.20 Дiловий
свiт
12.15 Л. Лук'яненко.
Покликаний бути
символом
13.15 Урочистостi до Дня
Харкова
14.00, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
14.05 «Крила мрiй моїх».
I. Бобул
15.40 «Я прийшов у цей свiт
любити». С. Гiга
17.10 «Мелодiя двох
сердець». С. та В.
Бiлоножки
18.20, 01.20 Новини (iз
сурдоперекладом)
18.35 Фiнансова
перспектива
19.00 «На вiдстанi душi».
А. Демиденко
21.30 Концертна програма
до Дня Харкова
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00 Пiдсумки
23.15 Вiд першої особи
23.40 Концерт до 1025рiччя хрещення Русi
01.40 Про головне

ІНТЕР
05.00 Т/с «Одеса-мама»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Син батька
народiв»

12.15 Слiдство
13.10
14.45
15.45

16.40
18.00
20.00
20.30
22.00
23.25
02.35
04.05

вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Наложниця»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Подробицi
Х/ф «Мамина
любов»
Д/ф «Битва за
Україну»
Т/с «Сивий мерин»
Т/с «Доярка з
Хацапетiвки-3»
Слiдство вели...

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05

10.55
12.55
13.55
15.00
16.45
17.10

19.30
20.15
21.00
23.45
01.45
04.00
04.50

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Т/с «Склiфосовський-2»
Знiмiть це негайно
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча й одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Казкова Русь
Вечiрнiй квартал
Х/ф «Дика
штучка» Y
Х/ф «День
Незалежностi» Y
Росiйськi сiмейнi
драми
Х/ф «Маленька мiс
Щастя»

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей
04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.25 Дiловi факти
06.35 Т/с «Таксi»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

10.15

12.45
13.00
13.05
14.25
16.25

18.45
19.25
20.10
22.10
23.35
00.00
01.55

українськи
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Агент
нацiональної
безпеки»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в Українi
Х/ф «Монтана»
Х/ф «Пивний
фестиваль»

СТБ
06.00 Чужi помилки
06.45 Неймовiрна правда
про зiрок
08.05 Х/ф «В'язень замку
Iф» W
За мотивами роману А. Дюма
«Граф МонтеКрісто». Герой
фільму Едмон
Дантес готується
до весілля з коханою дівчиною,
коли з ним трапляється неймовірне нещастя: за
безпідставним
звинуваченням
він стає в’язнем
похмурого замку
Іф...

НОВИЙ
05.40 Служба розшуку дiтей
05.45 Teen Time
05.50 Пекельне побачення
06.20 Teen Time
06.25 Аферисти
07.30 Репортер
07.40 Аферисти
09.45 Т/с «Щасливi разом»
Звичайне життя
нормальної сім’ї
з провінції. Дружина-домогосподарка обожнює дивитися серіали, чоловік –
продавець взуття, який любить
футбол з друзями, дочка-старшокласниця, яка
змінює хлопців
щотижня, і син,
який мріє про
перше кохання.

12.50 Х/ф «Д'Артаньян та
три мушкетери» W

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
Моя правда
Моя правда
«Вікна»-новини
Зiркове життя
Зiркове життя
Х/ф «Жiночий
день» W
02.10 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен» W
04.20 Нiчний ефiр

19.55
20.55
22.00
22.25
23.20
00.25

11.40
13.35
13.40
14.45
14.55
15.55
17.55
19.00
19.20
22.00
23.00
00.15
01.20
02.15
03.00

Т/с «Татусевi дочки»
Kids'Time
М/с «Аладдiн»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Кадетство»
Т/с «Татусевi дочки»
Репортер
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Великi почуття
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Купiдон»
Зона ночi

НТН
05.30 Х/ф «Мiй улюблений
клоун»

06.50 Х/ф «Загiн «Д»
08.30, 16.45, 19.00, 02.50,
04.35 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00 Т/с «Важняк»
14.55, 17.00 Т/с «Точка
вибуху»

Подiї

07.10 Ранок з Україною
09.10, 13.00, 17.20, 21.00
Т/с «Слiд»

10.00 Т/с «П'ятницький.
Розділ другий»

12.00 Нехай говорять
14.30 Т/с «Подружжя»
15.30, 02.35 Щиросерде
зiзнання

19.30 Т/с «Синдром
00.00
03.20
03.40
05.05

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.15

16.00 Критична точка
19.20, 03.35 Говорить

дракона»
Х/ф «Патрiот»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя

Україна

23.00 Т/с «Ментовськi
вiйни-7»

05.00 Срiбний апельсин

ТЕТ
07.55 Мультик iз Лунтiком
08.20 М/с «Чiп i Дейл –
бурундучкирятiвнички»
08.55, 13.40 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
11.50 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.45 Т/с «Беверлi-Гiлз
90210. Нове
поколiння»
14.45 Т/с «Маленькi
таємницi»
17.05 Досвiдос
17.40 4 весiлля
19.00 Т/с «Крем»
20.00 Даєш, молодь!
21.00 У ТЕТа в Iнтернетi
21.30 Бiйцiвський клуб
22.30 ТЕТ-Iнтернет
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.10 Х/ф «28 тижнiв
потому»
01.45 Х/ф «Бруднi танцi-2»

ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Севастополь» –
«Днiпро»
10.30 Лiга Європи УЄФА.
«Чорноморець» –
«Шкендербеу»
12.30 Один на один з
Гамулою
12.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Шальке» –
«Металiст»
15.00, 01.00 Futbol Mundial
18.00, 21.00 Футбол Live
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Зоря»
21.25 Live. Чемпiонат
Францiї. Монако –
Тулуза
23.30 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
00.25 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
01.40 Чемпiонат України.
«Металург» – «Зоря»
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19:00 «СЕРПЕНЬ. ВОСЬМОГО»

21:50 «ПРОРИВ»

1+1

НОВИЙ КАНАЛ

Фільм розповідає про молоду
самотню матір, яка, ризикуючи
життям, змушена пробиратися
до Південної Осетії, де опинився
її 7-річний син. Він поїхав до родичів батька напередодні військового конфлікту.

Фільм заснований на реальних
подіях і присвячений подвигу
солдатів і офіцерів 6-ї парашутно-десантної роти 104-го полку
Псковської дивізії ВДВ, чиї мужність і стійкість здивували весь
світ.

Земля приймає сигнал, посланий джерелом неземного походження. Це джерело наближається, і вся планета стає дибки.
Ніхто не чекав, що інопланетяни
виявляться величезними і в такій
кількості.

У житті 12-річної Анни та 7-річного Бена з'явилася Ізабель.
Вона робить все можливе, щоб
завоювати любов дітей. Однак
Джекі, їхня справжня мати, використовує весь свій авторитет,
щоб цього не сталося.

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20 Українська пiсня року
08.15 Олiмпiйський

05.00 Т/с «Одеса-мама»
07.00 Марафон до Дня

10.25

11.30

14.10

20.50
21.00
22.05

22.50
23.10
01.20
02.20
02.30
03.20
04.15
04.20
05.05

23:45 «МАЧУХА»

ICTV

ПЕРШИЙ

08.30
09.05
09.30
10.00

23:10 «ДЕНЬ НЕЗЛЕЖНОСТІ»

ICTV

виклик
Панянка та кулiнар
Пiдсумки дня
Молитва за Україну
«Час рiкою пливе».
М. Гнатюк
Пiдняття Державного
прапора в мiстах
України
Мiтинг-концерт до
Дня Незалежностi
України
Фольк-music.
Спецвипуск до Дня
Незалежностi України
Лото «Мегалот»
Пiдсумки дня
Концертна програма
до Дня Незалежностi
України
Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
Концерт Нiколо
Пiдсумки дня
Доки батьки сплять
Вiра. Надiя. Любов
Нехай вам буде
кольорово!
Служба розшуку
дiтей
Хiт-парад
Надвечiр'я

13.00
15.05
19.00
20.00
20.30
22.25

Незалежностi України
«День народження
Країни»
Х/ф «Мамина любов»
Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
Концерт «Живи в
Українi»
Подробицi
Концерт «Живи в
Українi»
Х/ф «Фото на
документи»
П’ять років тому
в Ані та Влада не
було нічого, крім
кохання. Тепер
вони досить забезпечені. Але в
якийсь момент
Ані стало здаватися, що почуття
минулися. Щоб
розібратися в собі, вона їде до
Києва. І закохується! Або їй це
тільки здалося?

00.25 Х/ф «Бiлий пiсок» X
01.55 Слiдство вели...
03.00 Т/с «Сивий мерин»

1+1

06.25
07.15
08.00
09.00
10.00
10.05
12.00
13.05
14.55
15.35
18.30
19.30
20.00
23.10
01.50
03.25

ICTV
Ремонт+
ТСН
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
Х/ф «Братик
ведмедик»
Свiт навиворiт-2
Кохання без кордонiв
Казкова Русь
Вечiрнiй квартал
Розмiши комiка-3
ТСН
Х/ф «007.
Координати
«Скайфолл» Y
Х/ф «День
Незалежностi» Y
Х/ф «Як уполювати
мiльйонера»
Х/ф «Стеження» Y

Динамічний трилер з елементами комедії та романтичною лінією про двох поліцейських, які отримали завдання
вести потайне
спостереження
за молодою жінкою. Вона – колишня подружка
злочинця-психа,
який нещодавно
давно втік з
в’язниці...

05.15 ТСН

04.05
04.35
05.35
06.10
07.45
08.40
09.30
10.00
11.10
12.05
12.45

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Т/с «Морськi
дияволи»
Д/ф «Морськi
глибини»
Д/ф «Таємницi
пiдводного свiту»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Дивитися усiм!
Х/ф «Вагiтний»
Це історія про
людину, яка почула, що думка
матеріальна, і вирішила загадати
бажання. Але не
врахувала однієї
важливої деталі:
бажання треба
загадувати правильно. Побачивши падаючу зірку, він вимовив:
«Хочу дитину»...

14.35 Т/с «Назад в СРСР»
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Серпень.
21.50
23.45
01.55
03.25

Восьмого»
Х/ф «Прорив»
Х/ф «ПiраМММiда»
Х/ф «Монтана»
Д/ф «Самсара»

НОВИЙ

05.45 Нашi улюбленi
06.35
08.05
09.00
10.10
10.50

мультфiльми
Х/ф «Суєта суєт» W
Караоке на Майданi
Їмо вдома
ВусоЛапоХвiст
Х/ф «Королева
бензоколонки» W
Мрія чарівної
Людмили Добрийвечір – танцювати в балеті
на льоду. Але...
вона не проходить за конкурсом. Після багатьох кумедних
пригод дівчина
влаштовується
заправницею на
бензоколонку.
Що тут почина-

05.25 М/ф «Гноми
i тролi»

06.35 Х/ф «Пес-вампiр» W
07.50 Ревiзор
10.00 Ревiзор
12.05 Уральськi пельменi
Шоу «Уральські
пельмені» – гу-

15.15
19.00
23.00
23.30

Х/ф «Загiн «Д»
Т/с «Точка вибуху»
Х/ф «Патрiот»
Х/ф «За двома
зайцями»
Т/с «Загарбники»
Т/с «Таємницi
слiдства-3»
Парк автомобiльного
перiоду
Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя
М/ф «Русалонька»

уникають «бруд-

01.20
02.45
03.10
04.35
05.00
ТЕТ

них жартів нижче

08.35 М/с «Смiшарики. Пiн-

поясу», так що в

09.00
09.40
11.00
11.35

проект без будьяких вікових обмежень: гумористи традиційно

їхніх програмах
п’ятирічні діти
сміються поряд

12.15 Х/ф «За двома

з п’ятдесятирі-

зайцями» W
Зiркове життя
Зiркове життя
Моя правда
Моя правда
Х/ф «Час кохати» W
Х/ф «Знахар» W
Х/ф «Д'Артаньян та
три мушкетери» W
02.05 Нiчний ефiр

06.00
07.15
10.40
13.50

мористичний

ється...

13.55
14.55
15.55
17.00
18.00
21.50
00.35

УКРАЇНА

НТН

чними чоловіками!

13.35 Рудi
15.00 Педан-Притула
Шоу

22.00 Хто зверху?-2
23.45 Х/ф «Мачуха» W
02.15 Т/с «Дружна сiмейка»

11.55
12.15
12.30
13.00
15.45
17.00
19.20
21.10
23.00

код»
Мультик iз Лунтiком
М/с «Лiло i Стiч»
М/с «Фiксики»
М/ф «Як козаки
iнопланетян
зустрiчали»
М/ф «Як козаки
мушкетерам
допомагали»
М/ф «Як козаки
наречених виручали»
М/ф «Як козаки на
весiллi гуляли»
Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
Королева балу-3
Х/ф «Швидкiсть-2.
Круїз пiд контролем»
Х/ф «Таксi-2» Y
Вiталька
Т/с «Американська
iсторiя жаху»

06.00
07.00
07.10
07.50
09.00
10.00
11.00
15.00
18.00
19.00
19.20
22.10

Т/с «Бiгль»
Подiї
Т/с «Бiгль»
Т/с «Iнтерни»
Т/с «Iнтерни»
Кохаю! Чекаю!
Т/с «Бiднi родичi»
Т/с «Бiднi родичi»
Т/с «Волошки»
Подiї
Т/с «Волошки»
Х/ф «Тiльки
повертайся!» W
00.15 Х/ф «Вiддiл. Ден» Y
02.10 Т/с «Звiробiй-2»
03.40 Подiї
04.00 Т/с «Звiробiй-2»
ФУТБОЛ

07.15, 14.10 Топ-матч
07.30, 14.20 Чемпiонат

Iспанiї. Передмова до
туру
08.00 Чемпiонат Францiї.
Монако – Тулуза
10.25, 13.40 Чемпiонат
Англiї. Передмова до
туру
11.40 Чемпiонат України.
«Металург» – «Зоря»

15.00, 15.55, 18.30, 18.50
Футбол Live

16.25 Live. Чемпiонат

України. «Ворскла» –
«Волинь»
19.25 Live. Чемпiонат
Англiї. «Астон
Вiлла» – «Лiверпуль»
21.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Еспаньол» –
«Валенсiя»
00.25 Чемпiонат Нiмеччини.
«Баварiя» –
«Нюрнберг»

qrjlprfpoojl
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19:55 «ДЕВ’ЯТА РОТА»

21:55 «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ»

22:55 «ГОДИННИКАР»

23:20 «ДИЯВОЛ НОСИТЬ PRADA»

ICTV

СТБ

ICTV

1+1

Це повість про життя і смерть,
кохання і ненависть, дружбу і
страх. Це повість про становлення особистостей. Це повість, через яку пройшли кілька
поколінь радянських хлопців і
дівчат.

Віра отримує сильний опік обличчя. А після пластичної операції вона вирішує розлучитися з
чоловіком через роман зі своїм
лікарем, не звертаючи уваги на
те, що він постінйо називає її
Дашею...

Фелікс — високопрофесійний
бездоганний кілер, який завжди
працює за правилами: «чисто»,
вчасно і без слідів. Він хоче закінчити свою кар'єру. Однак
просто так вийти зі справи не
можна...

Провінційна дівчина Андреа
мріє стати журналісткою. Закінчивши університет, вона отримує посаду помічниці всесильної Міранди Прістлі, деспотичного редактора найбільшого
нью-йоркського журналу мод.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.45 Моя земля – моє
право
07.05 Панянка та кулiнар
07.35 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
09.55, 05.30 Околиця
10.35 Подорожуй свiтом
11.00 Крок до зiрок
12.00 Сiм чудес України
12.25 Ближче до народу
12.55 Маю честь запросити
13.45 Золотий гусак
14.10 В гостях у Д. Гордона
15.00 Караоке для
дорослих. До Дня
Незалежностi України
15.55 Рояль у кущах
16.40 Дiловий свiт. Тиждень
17.10 Фестиваль пiснi в
Коблево
18.40 «На вiдстанi душi».
А. Демиденко
20.40 Слово регiонам
20.50 Головний аргумент
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
22.00 Д/ф «Федерацiя
автомобiлiстiв»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
00.00 Унiверситет зiрок
00.40 Клуб гумору
02.20 Д/ф
«Скейтбордистськi
побрехеньки»
03.10 Нехай вам буде
кольорово!
04.10 Доки батьки сплять
04.25 Школа юного
суперагента
04.40 Служба розшуку дiтей
04.45 Хiт-парад

ІНТЕР
05.50 Т/с «Коли на пiвдень

09.25
10.00
11.00
12.00
13.55
15.50
20.00
20.25
23.55
01.20

вiдлетять журавлi»
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка. Назад у
СРСР
Шалене весiлля
Х/ф «Фото на
документи»
Х/ф «Двiчi в одну
рiку»
Т/с «Спадкоємиця»
Подробицi
Т/с «Спадкоємиця»
Х/ф «Без
чоловiкiв» X
Х/ф «Важко бути
мачо»
Великий будівельний супермаркет «Планета-Хауз» опиняється в епіцентрі
кримінальних
подій. На цьому
вибухонебезпечному фоні розгортається пристрасне кохання
начальника служби безпеки і звичайної продавчині.

02.55 Х/ф «Бiлий
пiсок» X
04.15 Х/ф «Без
чоловiкiв» X

1+1
06.00 Х/ф «Як уполювати
мiльйонера»

07.50 Марiччин кiнозал
08.10 Ремонт+
09.00 Лотерея «Лото
10.00
11.00
12.00
12.40
13.00
15.05

«Забава»
Мультфiльми
Недiля з «Кварталом»
Смакуємо
Шiсть кадрiв
Великий пекарський
турнiр
Х/ф «Милосердя»
Вероніка Каллахан нещодавно
повернулася з
Іраку і знає про
медицину більше, ніж всі ординатори в «Mercy»
разом узяті. Разом зі своїми колегами і подругами Вероніка намагається знайти
рівновагу між роботою в лікарні
та особистим
життям.

ICTV
05.25 Факти
05.45 Свiтанок
06.45 Квартирне питання
07.35 Анекдоти по-

07.55
09.05
11.00
11.30
12.10
14.00

Ігор запрошує
Сауну і Артема на
ранчо. У літаку
хлопці знайомляться з американцями, які розповідають їм про
монастир, де допомагають вилікувати безпліддя.
Ігор, Артем і Сауна вирішують поїхати туди на екскурсію.

19.30 ТСН-Тиждень
20.15 Великий пекарський
22.15
23.20
01.30
02.50

турнiр
Свiтське життя
Х/ф «Диявол носить
Prada»
Х/ф «Затока» Y
Х/ф «Дика штучка»

Y

04.20 Смакуємо
04.45 Недiля з «Кварталом»

українськи
Дача
Х/ф «Вагiтний»
Козирне життя
Максимум в Українi
Х/ф «Кохання у
великому мiстi»
Х/ф «Кохання у
великому мiстi-2»

16.05 Х/ф «Серпень.
18.45
19.55
22.55
00.55
04.10

Восьмого»
Факти тижня
Х/ф «Дев'ята рота»
Х/ф «Годинникар»
Т/с «Назад в СРСР»
Д/ф «Телескоп
Хаббл»

СТБ
06.00 Нашi улюбленi

07.10

09.10
10.15
11.15

мультфiльми
Х/ф «Сказ про те, як
цар Петро арапа
одружив» W
Їмо вдома
Караоке на Майданi
Х/ф «Час кохати» W
Час дії – наші дні,
Санкт-Петербург. У телеведучої Дарини Гуляєвої важко хворий батько. Він
потрапляє до лікарні, де його лікарем стає Ігор
Антонов – досвідчений військовий хірург. Після розмови з ним
Даша готується
до найгіршого.

15.05 Мiстичнi iсторiї-5
19.00 Слiдство ведуть
19.55
21.55
23.55
02.50

екстрасенси
Один за всiх
Х/ф «Iнше
обличчя» W
Х/ф «Д'Артаньян та
три мушкетери» W
Нiчний ефiр

НОВИЙ
04.45 М/ф «Про Федота-

05.55
07.45
08.00
09.25
11.20
12.55
14.10
15.10
17.05
19.20
22.00
00.05

стрiльця, смiливого
молодця»
Х/ф «Сплеск» W
Церква Христа
Уральськi пельменi
Хто зверху?-2
Педан-Притула Шоу
Мачо не плачуть
Божевiльний автостоп
Х/ф «Ямакасi» W
Х/ф «Громобой» W
Х/ф «Хто я?» W
Великi почуття
Х/ф «Хев Плентi» W
Як розгледіти кохання всього свого життя, якщо
останні десять
років вона була у
вас під носом? У
Хев є краса, гроші та наречений,
а у вічного невдахи Лі немає нічого. Вони дружать
багато років і
раптом поглянули один на одного по-новому...

01.55 Т/с «Дружна сiмейка»

НТН
05.30 Х/ф «Мафiя

безсмертна»

07.00 Т/с «Синдром
дракона»

УКРАЇНА
06.50 Подiї
07.10 Х/ф «Тiльки

повертайся!» W

11.30 Легенди карного

09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екранiв.

12.00, 03.00 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Настоятель-2»
14.50 Т/с «Таємницi

Обличчя з
обкладинки
11.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
14.00, 17.00 Т/с «Бiднi
родичi»
19.00, 03.35 Подiї тижня
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15, 04.25 Т/с
«Ментовськi вiйни-7»
05.10 Срiбний апельсин

розшуку

слiдства 3»

19.00 Т/с «По гарячих
слiдах»

22.45 Крутi 90-тi
23.45 Т/с «Кримiналiсти:
01.30
03.55
04.45
05.15

мислити як
злочинець»
Х/ф «Гадюки»
Речовий доказ
Правда життя
М/ф «Повернення
блудного папуги»

ТЕТ
08.00 Телепузики
08.35 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик iз Лунтiком
09.40 М/с «Лiло i Стiч»
11.00 М/с «Фiксики»
11.35 М/ф «Сердитi
пташки»
11.45 М/ф «Пригоди
мишеняти Переса»
13.45 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
16.30 Одна за всiх
17.10 Х/ф «Таксi-2» Y
19.00 Королева балу-3
20.15 4 весiлля
21.35 Вiталька
23.00 Т/с «Американська
iсторiя жаху»
23.55 Х/ф «Омен» X
01.50 До свiтанку

ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат Англiї.
«Астон Вiлла» –
«Лiверпуль»
10.35 Д/ф «ЄВРО 2012: наш
досвiд»
11.45 Futbol Mundial
12.20 Чемпiонат України.
«Ворскла» –
«Волинь»
14.20, 17.30 Один на один з
Гамулою
14.55 Live. Чемпiонат
Францiї. «Лiлль» –
«Сент-Етьєнн»
18.00 Футбол
Live
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Динамо»
21.20 Великий футбол
22.30 Live. Чемпiонат
України. «Таврiя» –
«Чорноморець»
23.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Бетис» –
«Сельта»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Керівництво та персонал Навчального центру
Державної прикордонної служби України
сердечно вітає з Днем народження начальника
Навчального центру полковника МОМОТА Ігоря
Федоровича!
У цей світлий день зичимо Вам міцного здоров’я,
невичерпних життєвих сил, добробуту
в родинному колі!
Нехай доля збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією та натхненням!
Хай буде щасливою кожна мить Вашого життя, а
його супутниками будуть людяність, доброта та
шана від людей! Бажаємо Вам здоров'я, щастя,
достатку, а також упевненості та віри у велике,
світле майбутнє, здійснення всіх Ваших життєвих
планів і сподівань!
Колектив Одеського загону морської
охорони сердечно вітає з днем народження:
підполковника НАЗАРОВУ Наталію
Вікторівну, капітанів 2 рангу КЛИМЕНКА
Павла Володимировича та МАМОЙЛЕНКА
Олексія Станіславовича, капітана 3 рангу
ЧЕРТКОВА Олексія Петровича, старших
лейтенантів КУБАРИЧА Віталія Петровича
та ПЕТУХОВА Дениса Анатолійовича,

старшого мічмана БІГАРА Михайла
Олексійовича, мічманів ЯКИМОВА Павла
Васильовича, СТАНІСЛАВСЬКОГО Вадима
Анатолійовича, НЕГОЇЦУ Олега Васильовича,
головних корабельних старшин БІЛОВОЛА
Ігоря Івановича та КОВАЛЕНКА Євгена
Володимировича, старших матросів
АСАУЛОВА Вадима Васильовича, ГИРЕНКО
Катерину Юріївну, КАРАЖЕЛЯСКОВА
Максима Миколайовича, ЯКИМЧУКА Вадима
Олександровича, КОНСТАНТІНОВА Євгена
Анатолійовича, ЧИГІНА Андрія Сергійовича,
працівників ГАРУСТОВИЧ Галину Леонідівну,
ТЮХ Миколу Антоновича, ТЕЛЕШ Віру
Іванівну, ЖУКОВУ Ганну Ігоревну, НЕГРУЦА
Михайла Максимовича!
Бажаємо здоров’я, благополуччя, наснаги,
процвітання та сімейного затишку!
Рідні та близькі, а також колектив щиро та
сердечно вітають із днем народження інспектора
прикордонної служби 3 категорії відділу
«Ужгород» Чопського прикордонного загону
старшину Оксану ІВАНОВУ! Нехай збуваються
твої найзаповітніші мрії, бажаємо щастя та
кохання на твоєму життєвому шляху!

МЕДИЦИНА

МОЗ хоче збільшити кількість щеплень
Міністерство охорони здоров’я ініціює збільшення кількості
обов’язкових щеплень для дітей. Про це заявив заступник
міністра Олександр ТОЛСТАНОВ під час наради робочої групи
з перегляду Національного календаря щеплень.

Сергій ПОЛІЩУК

«Імунізація українців є одним з головних пріоритетів діяльності міністерства,
оскільки це питання безпеки нашої держави та здоров'я нинішніх і майбутніх поколінь. Ми повинні розробити такий календар щеплень, який би відображав реальну
потребу населення з урахуванням фінансових можливостей держави» – зазначив
Олександр ТОЛСТАНОВ.
У свою чергу керівник робочої групи, завідувач кафедри мікробіології Національного
медичного
університету
ім. О. Богомольця, академік НАМН України Володимир ШИРОБОКОВ поінформував, що спеціалісти, зокрема, пропонують
внести незначні зміни в терміни та інтервали проведення щеплень проти гепатиту
В, для профілактики дифтерії, кашлюку,
правця, для профілактики поліомієліту.
Також, відповідно до рекомендацій
ВООЗ, яка пропонує збільшити кількість
обов'язкових щеплень, яких нині в Україні
десять, робоча група рекомендувала внести до календаря щеплень пневмококову
вакцину, яку використовують фактично всі
розвинені країни від пневмонії; менінгококову вакцину, що може забезпечити зниження захворювань у структурі менінгітів
на 50 відсотків, та вакцину проти папіло-

Настя БУЛИЧЕВА
Дніпропетровська область.
Допоможіть знайти 15-річну Настю Буличеву!
Вранці 22 липня 2013 року вона пішла з садового товариства
«Світанок» (м. Дніпродзержинськ) та більше її не бачили.
Прикмети дитини: виглядає на 16-18 років, 173-175 см на зріст, середньої статури, фарбоване темно-каштанове волосся середньої
довжини, темно-сірі очі.
Одяг: біла футболка, червона безрукавка,
білі шорти.
Особливі прикмети: шрам розміром
2-3 см біля лівого стегна.

ВЧЕНА ДУМКА

Щастя впливає на імунітет
Група науковців із Університету Північної
Кароліни у Чейпел-Гілл на чолі з Барбарою
ФРЕДРІКСОН з’ясували, що задоволення від
служіння благородній меті краще впливає на
здоров’я людини, аніж прості радості.
Юрій ЗАНОЗ

Автори
дослідження
пояснюють: філософи давно розрізнили дві базові
форми щастя: гедонізм –
тобто отримання нетривалих позитивних емоцій, і
евдемонізм – прагнення до
вищої мети і знаходження
сенсу життя, пише Радіо
Свобода. Для порівняння:
нам однаково приємно добре пообідати і працювати в хорошій команді над

якимось проектом. Однак
це різні відчуття.
Для своєї наукової розвідки науковці зібрали зразки
крові 80 добровольців, які до
цього визначили за основу свого щастя або цінності
гедонізму, або евдемонізму.
З’ясувалося, що в евдемоністів робота генів в імунних
клітинах організму змінюється наступним чином: активуються механізми вироблення
антитіл і гальмується робота
генів, пов’язаних із запальними процесами. Натомість у
гедоністів усе навпаки.

Вчені вважають, що
обирати цінності гедонізму за основоположні на
все життя може бути небезпечно для здоров’я.
Постійна активація відповідних генів може спричинити хронічні запалення,
які, у свою чергу, можуть
послужити
причиною
серцево-судинних, нейродегенеративних та інших
захворювань.
n

НОУ-ХАУ

Одеський зоопарк запроваджує нічні екскурсії
мавірусу, що має суттєво вплинути на кількість захворювань на рак шийки матки. А
от чи стануть ці щеплення обов'язковими,
чи будуть рекомендованими, робоча група
вирішить після додаткових дискусій.
На завершення заступник Міністра
охорони здоров'я підкреслив, що думки
членів робочої групи мають бути враховані в остаточному варіанті календаря,
але вони мають бути аргументовані та обгрунтовані, виходячи із сучасного досвіду,
наукових досліджень та прикладів застосування подібних календарів у сусідніх та
європейських країнах. Узагальнені пропозиції для остаточного внесення змін у
Національний календар щеплень робоча
група має надати до початку вересня. n

Відповіді на сканворд цього номера:

Одеський комунальний звіринець, який готується незабаром
відсвяткувати своє сторіччя, має намір, окрім традиційних
денних відвідувань, ввести в практику нічні екскурсії.
Валерій ОЛІЙНИК

Як зазначив генеральний директор зоопарку Ігор БЄЛЯКОВ, ідею нічних екскурсій запозичили у колег із Варшави, але
доопрацювали з урахуванням одеського
колориту. Під час першої нічної прогулянки, на яку запросили представників
дипломатичних місій, акредитованих в
Одесі, гості з цікавістю спостерігали за
нічною трапезою слонихи Венди, яка ласувала динями і кавунами. Вони також
змогли побачити, як, незважаючи на сон,

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

МИТЬ РОЗРЯДКИ
– У мене вчора даїшники права відібрали.
– За що?
– Ні за що! Їхав без аптечки! З брудними номерами! Не пристебнутий! По
зустрічній! Задом! На червоний! П’яний!
* * *
– Не смійся над дідусем!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

одеські тигри і леви пустують зі своїми
іграшками до глибокої ночі, а ведмеді, у
свою чергу, не виявили жодної активності
і міцно спали у вольєрі, не звертаючи уваги на нічних відвідувачів.
n

– Чому?
– Дідусь на війні був!
– І що?
– Дідусь вміє вбивати!
* * *
Чоловік – дружині:
– Кохана, відкрий секрет, як тобі вдається бути
тaкою спокійною після того, як я нaкричу нa
тебе?

– Я просто чищу унітaз.
– А як же це тебе може
заспокоїти?
– А я чищу його твоєю
зубною щіткою!
* * *

Дружина телефонує чоловікові:
– Милий, ти мене любиш?
– Що з машиною?!
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