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Рівень впливу

Солдат повернувся
додому

Нещодавно суд виніс серйозний вирок прикордонниці
та її спільниці, винним у контрабанді. Сподівання на те,
що це трапиться з будь-ким, але не зі мною – хибне.
Тому в сьогоднішньому номері газети спілкуємося про
протидію проявам корупції. Наш співрозмовник –
начальник управління внутрішньої безпеки Департаменту
персоналу Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор Вадим СЛЮСАРЄВ.
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У Навчальному центрі
Держприкордонслужби України відбулася
жалобна церемонія прощання з сержантом
Інокентієм Анцигіним, який загинув
далекого 1941–го та понад сімдесят років
вважався пропавшим безвісти.
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День знань – особливий не лише для
тих, хто сідає за парти, але й для
всіх рідних і близьких. Тому
сміливо можна стверджувати
що це – свято сімейне. Не є
виключенням і прикордонні
навчальні заклади, в яких,
що першокурсник, що
випускник відчувають себе
єдиною та дружньою
родиною. І нових членів
родини зустрічають з
радістю, намагаючись
зробити все необхідне
для повноцінного
навчання майбутнього
охоронця кордону.

День знань
по-прикордонному
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стор.
CITIUS ALTIUS FORTIUS

НА ДОЗВІЛЛІ

Світові рекорди

Програма телепередач

Проглядаючи результати московського чемпіонату світу з легкої
атлетики з подивом констатуєш, що незважаючи на гарну підготовку,
присутність „вершків” легкоатлетичного бомонду та рівень
організації змагань – великих досягнень у вигляді світових рекордів
цього разу не було. Причин фахівці називають чимало: наприклад,
медики посилаються на фізіологію, стверджуючи, що вивести на
піковий психологічний і фізичний рівень організм спортсмена
можна не більше двох разів на рік протягом двох тижнів.
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

2,5 млн.
осіб

487

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону
осіб

46

>

на 9–15 вересня
2013 року
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Вилучено
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зброї
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339
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боєприпасів

Затримано

404

на
тис. грн.
контрабандних товарів
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НОВИНИ

n Новий статус,

нове оснащення

На українсько-румунському
кордоні 3 пункти пропуску
отримають статус міжнародних,
повідомляє прес-служба
Міндоходів і зборів. Мова йде про
пункти пропуску: «Красноїльськ –
Вікову де Сус», «Руська – Ульма»
і «Дяківці – Раковець». «Після
реалізації цього проекту Україна
матиме три сучасні пункти
пропуску, побудовані за останнім
словом техніки. Це, в свою
чергу, створить комфортні умови
для перетину кордону нашими
громадянами», – підкреслив
міністр доходів і зборів Олександр
КЛИМЕНКО, представляючи
проект угоди на засіданні Уряду.
Передбачається, що зміна
статусу надасть змогу залучити
фінансування з Євросоюзу
для проведення масштабної
реконструкції цих пунктів.
Олександр ТИХОНОВ

n Об’єднуючи
зусилля

У Криму створено міжвідомчу
робочу мобільну групу для
боротьби з нелегальною
міграцією, повідомляє
прес-служба прокуратури
в АРК. Засідання робочої
групи планується проводити
щотижнево. Таке рішення
прийнято за результатами наради
з питань стану додержання вимог
законодавства про міграцію.
Протягом півроку на території
автономії виявлено понад
130 нелегальних мігрантів,
йшлося на нараді, але кількість
нелегалів не вичерпується цією
цифрою. Тому для виявлення
порушників і вжиття заходів
щодо них потрібні додаткові
спільні зусилля правоохоронців,
адже одним бракує інформації
щодо тих, хто перетнув кордон,
а другим – повноважень щодо
застосування заходів впливу. Тому
прокуратурою прийнято рішення
про об’єднання зусиль органів
міліції, СБУ, прикордонної та
міграційної служб.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

n Заслон чумі
свинячій

Необхідність максимально
посилити заходи на кордоні
з Росією та Білоруссю з
недопущення в Україну
збудника африканської чуми
свиней (АЧС) обговорювалася
на засіданні Державної
надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Кабінеті Міністрів.
Зокрема, це питання планується
розглянути на засіданнях
РНБО та Уряду, передає пресслужба Мінагрополітики. «Ми
маємо подвоїти зусилля для
захисту території України від
цього захворювання, заявив
міністр аграрної політики
та продовольства Микола
ПРИСЯЖНЮК. Міністр
зазначив, що необхідно
максимально скоординувати
дії низки міністерств, відомств
і місцевої влади для ретельного
моніторингу переміщення
вантажів та руху громадян.
Василь ДРОЗДОВ

ОФІЦІЙНО

ВИТЯГ З УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 448/2013

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 458/2013
Про присвоєння військових звань

Про відзначення державними нагородами України з
нагоди Дня незалежності України
За значний особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній
розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
ФУТРУК Олену Вячеславівну – начальника клінічного санаторію «Аркадія» Державної прикордонної служби України
Президент Укра¿ни Віктор ЯНУКОВИЧ
24 серпня 2013 року

ВИТЯГ З УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 449/2013
Про відзначення державними нагородами України
За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету,
забезпечення конституційних прав і свобод громадян, зміцнення економічної безпеки держави, високопрофесійне виконання службового
обов’язку та з нагоди 22-ї річниці незалежності України постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Владислава Станіславовича – полковника
ДЕЙНЕКА Сергія Васильовича – полковника
ЖИБАРЕВА Миколу Євгеновича – контр-адмірала
Нагородити орденом Данила Галицького
БОНДАРЯ Володимира Анатолійовича – полковника
ДИННИКА Михайла Миколайовича – генерал-майора
Нагородити медаллþ «За військову слуæбу Укра¿ні»
КОСАЧА Сергія Михайловича – полковника
МАЙМУЛУ Сергія Ілліча – капітана 2 рангу
ПЕЛЕШКА Олександра Володимировича – капітана
ШИПІЦИНА Артема Олександровича – прапорщика
Нагородити медаллþ «За бездоганну слуæбу» ІІІ ступеня
БУДЗІНСЬКОГО Богдана Миколайовича – підполковника
КОВБУ Олександра Володимировича – майора
Нагородити медаллþ «Захиснику Вітчизни»
МИСЮРИНУ Ігоря Петровича – старшого прапорщика
Президент Укра¿ни Віктор ЯНУКОВИЧ
24 серпня 2013 року

1. Присвоїти військове звання адмірала запасу віце-адміралу
запасу АЛÔЕР’ªВУ Ігорþ Вікторовичу – начальнику Головного
управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці
Крим Державного управління справами, ветерану Державної прикордонної служби України.
2. Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генералмайору ТОКОВОМУ Ігорþ Борисовичу – начальнику Північного
регіонального управління Державної прикордонної служби України.
3. Присвоїти військове звання генерал-майора:
полковнику АНДРУСІКУ Ігорþ Ярославовичу – першому заступнику начальника регіонального управління – начальнику штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної
служби України;
полковнику ГУМЕНЮКУ Олегу Віталійовичу – заступнику
начальника регіонального управління – начальнику інженернотехнічного відділу Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України;
полковнику ªВДОКИМОВУ Валеріþ Володимировичу – начальнику управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України;
полковнику ЗЮЗЬКУ Юріþ Володимировичу – заступнику начальника Східного регіонального управління з
оперативно-розшукової роботи Державної прикордонної
служби України;
полковнику КОРОЛЮ Артуру Станіславовичу – заступнику начальника Східного регіонального управління з персоналу Державної прикордонної служби України;
полковнику СЛЮСАРªВУ Вадиму Олексійовичу – начальнику
управління внутрішньої безпеки Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України;
полковнику ХАЙРУЛІНУ Олегу Михайловичу – заступнику начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з персоналу Державної прикордонної служби України.
4. Присвоїти військове звання генерал-майора медичної служби
полковнику медичної служби ВОЛОСІ Валентину Григоровичу – начальнику управління охорони здоров’я Департаменту матеріальнотехнічного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної
служби України.
Президент Укра¿ни Віктор ЯНУКОВИЧ
24 серпня 2013 року

ПРИКОРДОННА ДИПЛОМАТІЯ

УКРАЇНА – РОСІЯ

Фінішна пряма
демаркації
Одне із найбільш затягнутих у
часі питань у відносинах Києва
та Кишинева – демаркація
держкордону, може бути вирішено
уже в цьому році, прогнозує
Надзвичайний та Повноважний
Посол України в Республіці Молдова
Сергій ПИРОЖКОВ.
Сергій ПОЛІÙУК

«Нам залишилось установити прикордонні стовпи на
останній 70-кілометровій ділянці кордону. Сподіваємося, що
уже до кінця цього польового сезону ми закінчимо усі роботи, в результаті чого буде підписано договір між Україною та
Республікою Молдова про режим українсько-молдовського
державного кордону. Цей документ поставить крапку в питанні юридичного оформлення нашого спільного кордону»,
– цитує посла Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна.
При цьому дипломат наголосив, що вирішення питання так
довго затягувалось через неможливість протягом майже 10-ти
років здійснювати демаркаційні роботи на найбільшій за протяжністю придністровській ділянці українсько-молдовського
кордону. Нагадаємо, що завершення демаркації держкордону
з Молдовою передбачено також Річною національною програмою співробітництва Україна–НАТО на 2013 рік, затвердженою Указом Президента України.
Під час спілкування з журналістами Сергій ПИРОЖКОВ
згадав ще одне питання, пов’язане з українсько-молдовським
кордоном. Дипломат розповів, що на цій ділянці рубежу
з’явиться ще один спільнокерований пункт пропуску – «Маяки–Паланка». Його проект уже затверджено, заявив дипломат,
а будівництво буде фінансуватися місією ЄС EUBAM.
n

Суб’єкти спільного
контролю
На засіданні Кабінету Міністрів України схвалено перелік
органів, уповноважених виконувати положення угоди
між урядами України та Російської Федерації про
співробітництво під час здійснення спільного контролю
осіб, транспортних засобів і товарів на спільному кордоні.
Максим СІБУРОВ

Зокрема, МЗС Росії поінформувало українську сторону, що органами,
уповноваженими виконувати положення вищезазначеного документа, є
Федеральна служба безпеки, до складу якої входить прикордонна служба, Федеральна митна служба, Федеральна служба з ветеринарного та
фітосанітарного нагляду, Федеральна
служба з нагляду у сфері захисту прав
споживачів та благополуччя людини,
Федеральне агентство з облаштування
державного кордону РФ.
З метою відповідного інформування російської сторони, МЗС
України разом з причетними міністерствами і відомствами визначило
перелік контролюючих органів, уповноважених виконувати положення

вказаної угоди, до якого, зокрема,
увійшли: Адміністрація Держприкордонслужби України, Міністерство доходів і зборів України, Державна екологічна інспекція України, Державна
ветеринарна та фітосанітарна служба
України, а також Чернігівський, Сумський, Харківський, Луганський, Донецький та Сімферопольський прикордонні загони, які уповноважені
розробляти технологічні схеми здійснення спільного з російською стороною контролю.
Укладенням цієї угоди створено рамкові договірно-правові засади для запровадження спільного
контролю у пунктах пропуску на
українсько-російському
кордоні.
Наразі сторонами погоджуються
проекти низки інших міжурядових
угод і протоколів, необхідних для
практичного запровадження спільного контролю.
n
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ШВИДКІСТЬ, БЕЗПЕКА, КУЛЬТУРА, КОМФОРТ

ГАРЯЧІ БУДНІ

n Цигарки

Досвід експортуємо в ЄС

від водолаза

Система завчасного подання інформації з метою
спрощень перетину кордону організованими
туристичними групами, запроваджена з ініціативи
Держприкордонслужби України з 1 серпня
нинішнього року, дає свої позитивні результати.
Уже сьогодні за цією схемою було оформлено
не одну сотню туристичних груп, а це тисячі
осіб. Переважна більшість перетинала кордон
на ділянках Західного, Північного та Південного
регіональних управлінь.
Олег СЛОБОДЯН

Нагадаємо, що зміст системи
полягає у тому, що туроператори
завчасно надсилають до органів
охорони кордону інформацію
про склад туристичних груп, які
по прибуттю до пункту пропуску оформляються позачергово.

Таким чином час оформлення
пасажирського автобуса в пункті
пропуску не займає більше 15-20
хвилин.
Досвід українських прикордонників позитивно оцінили у
Польщі. В ході прикордоннопредставницької зустрічі, ініційованої польською стороною,
колеги з країни ЄС цікавилися
в українських прикордонників

тим, як працює система та які
практичні результати її впровадження. У підсумку вони вийшли
з ініціативою створити аналогічну систему й у їхній країні для
польських туроператорів та розширити співпрацю щодо обміну
інформацією про організовані
туристичні групи обох країн.

Раніше Державна прикордонна служба України вже запровадила систему завчасного
подання інформації в аеропортах
країни. Під час «Євро-2012» це
нововведення дозволило без затримок здійснювати оформлення великих груп вболівальників,
що приїздили до України.
n

ІНФРАСТРУКТУРА

Євровізит до ПТТ
Роман ПАВЛЕНКО

Делегація на чолі з керівником
відділу програм допомоги
Представництва ЄС в
Україні Александром АЛБУ
відвідала новозбудовані
пункти тимчасового тримання
незаконних мігрантів (ПТТ) відділу
прикордонної служби «Великий
Березний» та прикордонного
поста «Оноківці» Чопського
прикордонного загону.

Іноземці перевірили стан готовності
будівель до експлуатації, їх оснащення в
рамках підготовки до офіційного відкриття.
Делегацію також було ознайомлено з порядком та умовами тримання осіб в ПТТ
при управлінні Чопського загону.
Так, представник компанії, що відповідає за реалізацію проекту, Девід КЕЛЛІ
ознайомив присутніх зі спецприміщеннями, розрахованими на тримання 10 осіб. Він
розповів, що основними вимогами режиму
тримання іноземців у ПТТ є їх роздільне
розміщення за статевими, віковими, а у
разі потреби – за релігійними, етнічними
та іншими відмінностями, дотримання іноземцями встановлених правил поведінки та
розпорядку дня, забезпечення їх належними умовами проживання, медичним обслуговуванням, харчуванням, можливістю реалізації встановлених законодавством прав і
свобод тощо. Тому, крім кухні, їдальні, санвузлів, тут передбачено медпункт, кімнати

для відвідувачів, захисників і представників неурядових організацій. Також у будівлі
спроектовано приміщення для проведення
процесуальних заходів і для несення служби
черговою зміною охорони.
Окрім готовності пунктів тримання до
функціонування, закордонних гостей цікавили й інші фактори, які можуть впливати
на їхню діяльність, а саме: законодавчі норми, що регламентують порядок затримання
осіб за адмінправопорушення; порядок поміщення та терміни тримання в спецприміщеннях; порядок звернення затриманих
про набуття статусу біженців тощо. Поцікавився пан АЛБУ і загальною кількістю осіб,
затриманих нинішнього року за спробу незаконного перетинання держкордону на ділянці Чопського загону, а також загальною
тенденцією процесів нелегальної міграції.
У результаті візиту представник ЄС відмітив високий рівень виконання робіт та загальної готовності будівель, а за результатами
відвідин ПТТ при управлінні Чопського загону позитивно відзначив спроможність Держ
прикордонслужби створювати гідні умови
для тримання нелегальних мігрантів.
n

НОВИЙ РІК В УМАНІ

Хасиди знову в Україні
Найбільшу кількість паломників, які прибули в Україну на святкування
5774–го, за іудейським календарем, нового року Рош–га–Шана прийняв
аеропорт «Бориспіль». Загалом організовані групи прочан перетинали кордон
в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, незначною мірою
Дніпропетровська та Львова, а також через автомобільні та залізничні пункти
пропуску у Львівській, Чернівецькій, Волинській та Одеській областях.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Аеропорт «Бориспіль» з 2 вересня почав приймати хасидів
чи не кожні півгодини. Для 24
чартерних рейсів відвели термінал «F». Решта паломників
проходила контроль у терміналі
«D». Загалом, аби відсвяткувати
іудейський новий рік, до України завітало близько 35 тисяч
паломників-хасидів із 25 країн
світу. Минулого року біля могили
цадика Нахмана в Умані Рош-гаШана зустріли майже 23 тисячі
паломників з 24 країн світу.
Основний упор роботи прикордонників робився на швид-

кості обслуговування паломників і забезпеченні їхньої безпеки.
Організовані групи хасидів, які
прибували з Ізраїлю, ще перед
початком реєстрації проходили
перевірку персоналом ізраїльської служби безпеки у визначеній зоні, яка відокремлюється
від загальної зони реєстрації. А
авіакомпанії-перевізники
завчасно надавали українським
прикордонникам інформацію
про пасажирів. Завдяки цьому
паспортний контроль проходив
досить швидко. Час на оформлення одного паломника-хасида
складав від 10 до 20 секунд. За
лінією паспортного контролю
паломників
супроводжували
співробітники аеропорту та во-
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лонтери – представники релігійної громади.
– За допомогою системи
попередньої обробки інформації, під час безпосереднього
оформлення паломників, ми
здійснюємо лише ідентифікацію осіб, перевіряємо паспорти на наявність або відсутність
підробок, визначаємо дійсність
документа і ставимо відмітку
про перетинання державного
кордону України. Але і тут іноді
ловимо на гарячому. За досвідом
минулих років знаємо, що деякі
хасиди, яким заборонений в’їзд
на територію України, можуть
шукати і незаконні способи перетинання кордону, аби тільки
відсвяткувати Рош-га-Шана в

Серед ночі на українському
березі Кучурганського лиману
(Одеська область) винирнув
водолаз. Непроханого візитера
засікли з допомогою тепловізора
та системи оптико-електронного
спостереження. Зустрічати гостя
вирушив наряд, та плавець, схоже,
не планував спілкуватися. Він
зник під водою, а правоохоронцям
залишив 4 тисячі пачок сигарет,
запакованих у герметичні
пакунки. Про порушника
українські прикордонники
повідомили молдовських колег, а
сигарети передали в митницю.

n Хвилювався
через зброю

Зброю на всі випадки віз
у Польщу 43-річний житель
Херсонщини. За кордон він
узяв вогнепальний пістолеткулемет зразка 1941-го системи
Шпагіна (ППШ) калібру 7,62
мм, пневматичний пістолет
«Glock 19», багнет-ніж та ще
й електрошокер. Однак такий
арсенал не забезпечив мандрівнику
спокою. Під час оформлення
його автомобіля «Вольво» у пункті
пропуску «Шегині» Мостиського
загону прикордонники помітили
схвильованість чоловіка,
що й послужило причиною
поглибленого огляду. Виявлений
серед речей подорожуючого
арсенал та його власника передали
в міліцію.

n Сафарі

на тракторі
П’яне сафарі влаштував на
українсько-російському кордоні
екіпаж трактора «МТЗ». В
нічній темряві сільгоспмашина
незаконно перетнула кордон із
суміжної держави та продовжила
б шлях до українського села
Солонці, що на Луганщині. Не
судилося. Трактор затримали
прикордонники відділу «Троїцьке».
Його власником виявився
29-річний житель Бєлгородської
області. Він з двома товаришами
підігрівався оковитою, після чого
зметикував їхати до родичів в
Україну. Любителі екстремального
катання навіть документів із
собою на взяли. Прикордонники
цей недолік виправили і
оформили на них протоколи про
адмінпорушення. Покарання
росіянам визначить суд.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n …і від жінки
утік

Умані. Це використання підробного або чужого паспорта
(братів, родичів або близьких за
зовнішністю людей). Тому перед
кожною зміною ми проходимо
інструктаж і кожен рік пильно
готуємося до прийому даних
гостей, – роз’яснив начальник
відділу інспекторів прикордонної служби «Бориспіль-3» Віталій
ТИТОВЕЦЬ.
n

Іншого «тракториста»
спинили на Харківщині.
Українець, який жив у
цивільному шлюбі з росіянкою,
посварився з благовірною.
Горе він залив оковитою, угнав
трактор тестя і навпростець
вирушив з Росії в Україну.
За слідами трактора група
реагування відділу «Дергачі»
виявила та затримала порушника.
Той ледь стояв на ногах,
покинувши кабіну «залізного
коня». Наразі транспортний засіб
вилучили, на чоловіка чекає суд.
Олександр МОСКВІН
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Рівень впливу
протидія корупції: системність і прозорість
Нещодавно у ЗМІ пройшло повідомлення про серйозний вирок суду
жінці–прикордоннику та її спільниці, винним у контрабанді. Сержанту
прикордонслужби присудили 8,5 року позбавлення волі, а її товаришці
– 3 роки позбавлення волі, з конфіскацією належного їм майна. Це
повідомлення – прямий сигнал не лише для тих, хто має думки щодо «легких
грошей». Це наочний приклад того, що справедливе покарання неминуче і
сподівання на те, що це трапиться з будь–ким, але не зі мною – хибне. Тому у
сьогоднішньому номері газети спілкуємося про питання, пов’язані з протидією
проявам корупції. Наш співрозмовник – начальник управління внутрішньої
безпеки Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби
генерал–майор Вадим СЛЮСАРЄВ.

Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ

– Товаришу генерале, історія з
цим сержантом досить повчальна, адже вирок суворий, незважаючи на те, що на лаві підсудних
опинилася жінка.
– Так, 8,5 років – термін немаленький, але давайте не будемо
забувати, що суд розглядав справу про переміщення через кордон
психотропної речовини, а законодавство щодо цих дій – суворе. Це
світова практика. Нагадаю, що судом доведено не одиничну дію, а 7
фактів... Одним словом – свідоме
порушення законодавства.
– Розпочинати розмову з такого неприємного випадку – нелегко,
але, Вадиме Олексійовичу, Ваша робота напряму пов’язана з профілактикою та подоланням таких неприпустимих дій. Охарактеризуйте
коротко ситуацію щодо протидії
корупційним проявам?
– Скажу відразу: кількість випадків порушень антикорупційного законодавства в порівнянні
з минулим роком зменшилась
у прикордонному відомстві на
33%. Ці результати – плід копіткої
практичної роботи. Мова йде про
створення системи, що забезпечує
належний рівень протидії корупційним проявам з боку персоналу.
Керівництвом відомства було задекларовано, що питання забезпечення добропорядності та протидії
корупції є одним із пріоритетних
завдань у Держприкордонслужбі.
Цих принципів ми неухильно дотримуємося.
– Будь яка система базується
на механізмах, що обов’язково спираються на нормативні акти. Чим
керуються підрозділи внутрішньої
безпеки у своїй діяльності?
– У Держприкордонслужбі
запроваджено та функціонують
механізми здійснення спецперевірки щодо осіб, які претендують
на зайняття відповідних посад;
щорічне декларування доходів,
майна, витрат і зобов’язань фінансового характеру; передачі дарунків, одержаних як подарунки
Держприкордонслужбі України
тощо.
Що стосується нормативноправової бази, то ми керуємося
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»,
Національною антикорупційною
стратегією, Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки.
Щоб не втомлювати читача переліком назв відомчих документів
скажу, що сьогодні діють понад
10 нормативно-правових актів з

питань запобігання, протидії та
профілактики корупційних правопорушень.
– Ви говорили про зменшення
випадків порушень нашим персоналом антикорупційного законодавства та дієвими механізмами впливу. Наведіть, Вадиме Олексійовичу,
конкретні приклади діяльності Ваших підлеглих.
– Працівниками підрозділів
внутрішньої безпеки протягом
травня – липня 2013 року проведено 747 перевірок. Їх суть полягала у
контролі порядку несення служби
в пунктах пропуску та на ділянках
відділів прикордонної служби.
Основна мета – своєчасне запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень і
злочинів, пов'язаних із співучастю
прикордонників у протиправній
діяльності.
І, якщо коротко, нами ініційовано проведення 384 службових
розслідувань, за результатами яких
притягнуто до дисциплінарної відповідальності 785 осіб, звільнено
з Держприкордонслужби 11 осіб,
прийнято рішення про переміщення до інших місць служби 43
особи.
Але я не став би робити наголос
лише на показники чи статистику.
Людина, тим більше правоохоронець, має чітко усвідомлювати
необхідність працювати виключно
у правовому полі. А ми створюємо
систему, яка ефективно та неупереджено діятиме стосовно кожного, хто служить справі охорони
кордону.
– Охарактеризуйте основні положення цієї системи.
– У Держприкордонслужбі
функціонує шестирівнева система запобігання проявам корупції.
Вона включає реалізацію заходів
із запобігання і протидії корупції, передбачених нормативноправовими актами держави, роботу з персоналом і громадськістю,
посилення заходів внутрішньої
безпеки, фінансовий контроль та
міжнародне співробітництво.
– Одним із пунктів зазначеної
Вами системи є посилення заходів
внутрішньої безпеки. Як це розуміти: збільшення каральної складової
та чисельності особового складу
управління, окремих відділів на місцях або розширення повноважень
підлеглих?
– Що стосується підрозділів внутрішньої та власної безпеки, то я буду посилатися на
“План першочергових заходів
щодо підвищення ефективності
функціонування підрозділів забезпечення внутрішньої та власної
безпеки Держприкордонслужби”,
затверджений у травні цього

року Головою Служби. В рамках
цього нормативно-правового акту
запроваджуються інноваційні підходи в організації роботи підрозділів
забезпечення внутрішньої безпеки,
змінюється ідеологія їх функціонування, а також відбувається планове
оновлення кадрового потенціалу.
У
рамках
удосконалення
відомчої
нормативно-правової
бази з питань антикорупційної
політики Держприкордонслужби
внесено зміни до Положень про
управління внутрішньої безпеки
та Окремий відділ внутрішньої
безпеки Держприкордонслужби, а
також до посадових інструкцій начальників Окремих відділів і відділень внутрішньої безпеки. Удосконалено механізм щодо проведення
спеціальної перевірки кандидатів,
які претендують на зайняття військових посад і державних службовців. Розпочато розроблення
заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів.
– Вадиме Олексійовичу, зупиніться, будь ласка більш детально
на власних кадрах. Проводячи такі
системні зміни необхідно бути
впевненим, що поряд працюють однодумці.
– Безумовно, без людей, яким
ти довіряєш, неможливо проводити зміни та йти вперед. Ми вирішуємо питання щодо оновлення
кадрового потенціалу підрозділів
забезпечення внутрішньої та власної безпеки. Виходячи з цього,
нами скореговано пропозиції подальшого службового використання офіцерів на 2013 рік, проведено
ротацію особового складу, запроваджено практику призначення
на посади керівників підрозділів
забезпечення внутрішньої та власної безпеки персоналу, який набув
досвіду роботи та підвищено вимогливість до проведення підбору
кандидатів.
Так, в Окремих відділах внут
рішньої безпеки завершено ІІІ етап
ротації, за результатами якого було
переміщено 50% їх персоналу.
Якщо більш конкретніше, то з 6
начальників Окремих відділів замінено 5, з 6 заступників – 4, а ще
2 офіцери звільнені з військової
служби. З 19 начальників відділень
внутрішньої безпеки замінено 11.
Крім того, вирішено питання щодо вивільнення підрозділів
внутрішньої безпеки від персоналу, який втратив пильність,
не проявляв принциповості у
роботі та скомпрометував себе
іншим чином. Так, 17 офіцерів
було переміщено до інших органів прикордонного відомства.
Ми значно підвищили рівень
вимогливості та застосування
дисциплінарної практики до

Візитна картка:
Генерал-майор СЛЮСАРЄВ Вадим Олексійович народився 1 листопада 1972 року в м. Краматорськ Донецької області. 1994 року закінчив Харківське вище військове училище Національної гвардії України,
2003 року – Національну юридичну академію України імені Ярослава
Мудрого. Кандидат юридичних наук.
Протягом 1994-2011 років проходив службу в підрозділах прикордонного контролю, прикордонної служби Східного регіонального управління ДПСУ (Південно-Східного напряму ПВУ);
У підрозділах внутрішньої безпеки з 2011 року.
керівників та особового складу
внутрішньої безпеки.
– Які вимоги існують до кандидатів на призначення у підрозділи
внутрішньої безпеки? Що змінилося
в організації роботи підлеглих?
– Звичайно, ми відбираємо
найкращих і в першу чергу розглядаємо ті кандидатури, які мають
досвід служби на інших напрямках
оперативно-службової діяльності
й відповідний досвід. Так, нещодавно призначено 11 офіцерів, ще
7 відібрано. Вирішено питання
щодо введення та становлення
новопризначених офіцерів на посадах і проходження ними курсів
підвищення кваліфікації на базі
нашої Національної академії.
Щодо виконання службових обов’язків, то керівництвом
посилено контроль за роботою підлеглих, своєчасністю й
об’єктивністю доповідей про обстановку на ділянках відповідальності та у військових колективах.
Вживаються заходи щодо викорінення фактів і спроб персоналу
підрозділів внутрішньої безпеки
здійснювати втручання у питання, які не належать до їх компетенції.
– Вадиме Олексійовичу, у сферу діяльності підпорядкованих Вам
підрозділів входять питання власної
безпеки персоналу. Ні для кого не є
секретом, що законні дії прикордонників можуть не сподобатися
громадянам, котрі, як кажуть у
класичній комедії, «плутають державну шерсть із власною»…
– Такі випадки є, і ми вживаємо заходів щодо підтримання
належного рівня власної безпеки
персоналу. За останній час зафіксовано 6 фактів погроз на адресу
посадових осіб Держприкордонслужби. За всіма випадками проведено відповідні перевірки та
організовано необхідні заходи.
Більш детально на цьому питанні
я зупинитися не можу, адже ця інформація є службовою.

Водночас нами взято на жорсткий контроль відпрацювання
питань несанкціонованих контактів нашого персоналу з представниками кримінальних угруповань
та спроб їх втягування у протиправну діяльність. Розроблено
алгоритм роботи посадових осіб
органів Державної прикордонної
служби та підрозділів внутрішньої
безпеки щодо недопущення протиправних явищ, а також порядок
взаємного обміну інформацією
та інформування взаємодіючих
правоохоронних органів і прокуратури. Це для нас дуже важливо,
адже лише у липні офіційно зафіксовано 36 звернень до нашого персоналу з боку осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності
на кордоні.
– Товаришу генерале, враховуючи специфіку діяльності підпорядкованих Вам підрозділів, скажіть,
будь ласка, чи мали Ви оцінки щодо
ефективності реформ з боку іноземних партнерів?
– Наша робота має доволі прозорий характер. Недарма один з
пунктів нашої системи діяльності
декларує міжнародну співпрацю,
що дає можливість вивчати закордонний досвід й запроваджувати у
себе найцінніше.
Так, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України спільно з експертами НАТО та
міжнародної неурядової організації «Трансперенсі Інтернешнл»
(цю структуру ніяк не можна асоціювати із зааганжованістю або
особливою прихильністю до державних установ) було здійснено
оцінку корупційних загроз у структурах безпеки і оборони України
«Процес самооцінки». Мені було
дуже приємно отримати не лише
схвальні відгуки, а й дізнатися,
що іноземні експерти відзначили
Держприкордонслужбу як структуру, в якій створено надійну систему запобігання корупції.
– Дякую за змістовні відповіді. n
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День знань по-прикордонному
День знань – особливий не лише для тих, хто сідає за парти, але й для всіх
рідних і близьких. Тому сміливо можна стверджувати що це – свято сімейне.
Не є виключенням і прикордонні навчальні заклади, в яких, що першокурсник,
що випускник відчувають себе єдиною та дружньою родиною. І нових членів
родини зустрічають з радістю, намагаючись зробити все необхідне для
повноцінного навчання майбутнього охоронця кордону.
Володимир ЗАХАРЧУК,
Катерина СОРОКОПУД

У Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в цей день велика родина
прикордонної альма-матер поповнилася новими слухачами,
курсантами та студентами. Так,
нинішнього року до лав Націо
нальної академії вступило: 66
слухачів на факультет підготовки
керівних кадрів, 177 курсантів та
172 студенти, які навчатимуться
за кошти фізичних чи юридичних осіб.
На урочистому заході з нагоди початку нового навчального
року ректор академії генераллейтенант Валерій РАЙКО привітав першокурсників зі вступом
до одного із найпрестижніших
військових навчальних закладів
країни та наголосив, що динамічний розвиток прикордонного відомства обумовлює необхідність
вдосконалення системи підготовки персоналу, яка б забезпечувала спроможність якісно
виконувати завдання за призначенням у різних умовах обста-

новки. Виходячи з цього Адміністрацією Держприкордонслужби
та колективом академії у навчальний процес запроваджено
сучасні підходи та інновації щодо
практичної реалізації Концепції
інтегрованого управління кордонами. У навчальні програми
внесено доповнення та зміни,
що стосуються організації взає
модії з іншими правоохоронними органами, прикордонного та
міжнародного співробітництва,
роботи з іноземцями, експертизи підроблених документів, що

виявляються при спробі перетинання державного кордону та
інших питань, пов’язаних із змінами законодавства України.
На сьогодні Національна
академія Держприкордонслужби України – багатопрофільний
спеціалізований вищий навчальний заклад, що має у своїй структурі 5 факультетів; навчальний
центр підвищення кваліфікації персоналу; докторантуру та
ад’юнктуру; центр забезпечення
навчального процесу; мовний
центр; відділи, служби та підроз-

діли забезпечення. На кафедрах
і факультетах створено сучасну
навчально-матеріальну базу, рівень якої не поступається провідним світовим зразкам. Якісне
проведення навчальних занять
забезпечують сучасні класи та аудиторії, обладнані діючими зразками спеціальної техніки, яка
застосовується в охороні державного кордону. Ефективному вивченню іноземних мов сприяють
сучасні лінгвістичні кабінети. У
навчальному процесі використовується більше 650 комп’ютерів,
об’єднаних в єдину локальну мережу. Створено автоматизовану
систему управління вишом.
Отож першокурсникам Національної академії ім. Б. Хмельницького залишається лише заповзято братися за граніт науки
та наполегливо оволодівати новими знаннями, адже за ними –
майбутнє прикордонного відомства та держави в цілому.

ВЕТЕРАНСЬКИЙ РУХ

А ось у школі-дитячому садку
I-II ступенів №36, яка розташована на території Навчального
центру ДПСУ урочисто пройшло
свято першого дзвоника. Перший крок до храму науки зробили
шестеро першокласників, п’ятеро
з яких – діти прикордонників.
Із почуттям великої гордості дивилися на своїх новоспечених
школяриків майор Станіслав
ШТАНЬКО, старший прапорщик
Олександр ДЕМЕШКО, старший
прапорщик Олександр ХОДАС,
старшина Сергій ЗАЙЦЕВ та
сержант Наталія ГОРІШНА. Зі
святом дітей і вчителів привітали батьки школярів, керівництво
Навчального центру, голова жіночої ради, а отець Євгеній благословив усіх на новий навчальний
рік. Згодом, за традицією, відбулася посвята у члени дитячої організації «Юні прикордонники»
учнів 2-го класу, зелені берети
яким одягли курсанти.
n

РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ

Сім’я як мотивація
У Чернігівському прикордонному загоні відзначають позитивний
вплив спілкування з членами сімей військовослужбовців, а саме –
зустрічей із соціальних та особистих питань.
Віктор ДРОЗДОВ

Дружба без кордонів
Відбулася зустріч представників Харківської, Бєлгородської
і Воронезької організацій ветеранів прикордонної служби.

Василь КАКАДІЙ

Перші заходи по взаємодії ветеранівприкордонників трьох сусідніх регіонів
було організовано наприкінці 90-их років. Як показав час, такі зустрічі виявилися дуже корисними, і їх проведення
поступово стало гарною традицією.
На цей раз «точкою збору» став Харків. Учасники заходу здійснили ознайомлювальну прогулянку містом, після чого розташувалися в актовій залі
Східного регіонального управління. З
доповідями про роботу, виконану ветеранськими організаціями, виступили
їхні керівники. Учасники обговорили
нагальні проблеми діяльності організацій ветеранів прикордонної служби, їх
взаємодії між собою і з діючими прикордонними структурами.
Як розповів голова ради ветеранівприкордонників СхРУ ДПСУ підполковник запасу Юрій ШОВКОВСЬКИЙ,

очолюване ним громадське об’єднання
здійснює не лише підтримку ветеранів, але
й надає практичну допомогу у військовопатріотичному вихованні сучасного покоління охоронців рубежу, а також бере
активну участь у роботі з молоддю.
Крім того, зазначено, що зближення ветеранських організацій служить не
лише взаємодії прикордонних структур,
але й зміцненню зв’язків між сусідніми
областями України та Росії, тому спів
праця ветеранів-прикордонників Харківської, Бєлгородської й Воронезької
областей повинна продовжуватися.
Загалом зустріч була невимушеною і
радісною. Учасники делегацій добре знайомі один з одним і чудово пам’ятають ті
часи, коли разом охороняли рубежі однієї
країни. Так і нинішнє керівництво прикордонних загонів, дислокованих по різні боки кордону між Україною та Росією,
намагається не втрачати дружніх взаємин.
Присутність на зустрічі українських і російських офіцерів прикордонної служби
ще раз це підтвердила.
n

Протягом минулого місяця зустрічі
з соціальних та особистих питань відбулися в усіх відділах прикордонної служби Чернігівського загону. Керівництво
та офіцери загону зустрілися з понад 300
членами сімей військовослужбовців. Під
час щирого та відвертого спілкування
близькі та родичі мали змогу отримати
відповіді на усі запитання що стосуються соціального захисту охоронців рубежу
та членів їхніх сімей, умов проходження
служби та кар’єрного зростання, а також
грошового забезпечення прикордонників. Водночас керівництво прикордонних
підрозділів звернуло увагу, що моральнопсихологічний стан у сім’ях охоронців
рубежу також є важливим чинником у

виконанні завдань з охорони державного
кордону. Крім того, запрошених ознайомили з вимогами Голови ДПСУ, щодо
персональної відповідальності кожного
за вчинення протиправних дій, а також їм
було роз’яснено нещодавні зміни до антикорупційного законодавства.
– Без сумніву, мотивація до сумлінного
виконання службових обов’язків військовослужбовців після проведення зустрічей
з членами сімей персоналу значно підвищилася, – зазначає заступник начальника
відділу прикордонної служби «Добрянка» з
персоналу майор Галина ШЕХОВЦОВА. –
Адже дехто з дружин наших підлеглих чи не
вперше дізнався про особливості служби
своїх чоловіків, їхні здобутки та стосунки
у колективі. Даний передовий досвід покращує морально-психологічний клімат у
колективі, а також сприяє здоровим стосункам у сім’ях військовослужбовців. n
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Їх поле бою – здоров’я
Одеський клінічний госпіталь Державної прикордонної служби
України відзначив своє 69–річчя. Майже сім десятиліть тутешні
ескулапи невпинно стоять на варті здоров’я охоронців рубежу.

Валентина ЛАЗАРЧУК

31 серпня 1944 року в Кишиневі було створено Окружний
госпіталь Молдавського прикордонного округу, який у червні 1945-го передислоковано до
м. Ліпкани Молдавської РСР, а з
вересня 1946 року його місце прописки – Одеса.
На початковому етапі в шпиталі було розгорнуто терапевтичне та хірургічне відділення, у яких
працювали лікарі – терапевти,
хірурги, невропатологи, окулісти,
отоларингологи та стоматологи.
Обстежувати хворих їм допомагали рентгенологи, лаборанти, а
лікувати – аптека, фізіотерапевтичний кабінет, та, звичайно ж,
харчоблок і господарські служби.
Однак найбільше Одеський госпіталь славився висококваліфікова-

ною офтальмологічною допомогою. Це було зумовлено тим, що
неабияку допомогу прикордонним ескулапам надавав Одеський
науково-дослідний інститут очних
хвороб, який очолював академік
Володимир Філатов. Цей заклад
вважався передовим у СРСР з лікування очних захворювань та
наслідків бойових травм очей.
Відтак до Південної Пальміри
з’їжджалися поправляти свій зір
прикордонники з Далекого Сходу,
Середньої Азії, Закавказзя, Прибалтики і навіть Крайньої Півночі.
У різні часи госпіталь очолювали: підполковник м/с П. Комісаров, підполковник м/с О. Яськов, полковник м/с В. Ратніков,
полковник м/с, кандидат медичних наук В. Коробіцин, полковник м/с В. Казарінов, полковник
м/с, заслужений лікар Азербайджану В. Крилов, підполковник
м/с М. Вдовиченко, полковник

м/с, заслужений лікар України
У. Риспаєв. Усі вони доклали чимало зусиль у справу облаштування та організації роботи лікувального закладу. Відділення
госпіталю були укомплектовані
досвідченими фахівцями, які
пройшли сувору школу війни. Їхній практичний досвід дав змогу
розпочати проведення складних
хірургічних операцій.
Нині колектив Одеського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби очолює полковник м/с Юрій Попов. Заклад
продовжує успішно розвиватися в
напрямку прогресивної та сучасної медицини, ефективно впроваджуючи нові методики і підходи в
лікуванні охоронців рубежу.
Зустрічаючи чергову річницю
утворення лікувального закладу, тут з почуттям глибокої шани
згадують тих, хто вже понад 25
років свого життя віддано працює

в шпиталі. А це: лікар-лаборант
Ольга Цвєткова, сестра медична
операційна Олена Слесарчук,
старша сестра медична приймального відділення Наталія Храмова,
сестра медична з функціональної
діагностики Тетяна Шкрябітько, сестра медична з фізіотерапії
Світлана Шапошнікова, старша
сестра медична неврологічного
відділення Лілія Яковчук, провідний бухгалтер ФЕС Людмила

Краснокутська та діловод групи
документального
забезпечення
Поліна Козодой. Саме вони своєю багаторічною працею творили
і примножували нинішнє добре
ім’я та славу госпіталю. Натомість
більш молоді покоління ескулапів
сумлінно продовжують кращі традиції своїх попередників, головна
з яких – збереження будь-якою
ціною життя та здоров'я воїнівприкордонників.
n

УРОЧИСТОСТІ

ВІДЛУННЯ ВІЙНИ

Ми були родзинкою свята!
Споконвічно прикордонний Могилів–Подільський відсвяткував
418–у річницю від дня свого заснування. Активну участь в
урочистостях із цієї нагоди взяли й тутешні охоронці рубежу.

Лþдмила КАТЕРИНИЧ

Солдат повернувся додому
У Навчальному центрі Держприкордонслужби України відбулася
жалобна церемонія прощання з сержантом Інокентієм Анцигіним,
який загинув далекого 1941–го та понад сімдесят років вважався
пропавшим безвісти.
Валерій ВИØНЕВСЬКИЙ,
ôото Валерія КОНСТАНТИНОВА

Лише тепер поблизу села Левківка, що
на Кіровоградщині, працівник Центрального музею ДПСУ Анатолій Фартушний
віднайшов місце загибелі героя, а разом із
ним останки ще десяти бійців і командирів Червоної Армії.
– Двадцять п’ять років тому мешканець села Левківка Новоархангельського району Іван Сухоярський повідомив
нам про те, що він знає місце поховання
солдатів Червоної Армії, які загинули в
серпні 1941 року, – розповідає Анатолій
Фартушний. – Одинадцять експедицій,
покликаних відшукати поховання, не
принесли результатів, і лише дванадцята
стала результативною.
Окрім Інокентія Анцигіна нам вдалося
встановити ще деякі прізвища загиблих.
Це бійці Бурба, Роєнко і Григор’єв. Окрім
того, в могилі виявлено останки капітана
– політрука. На жаль, прізвище його не
вдалося встановити. Наразі можу з упевненістю сказати, що ці воїни потрапили
під артилерійський вогонь, про що свідчить характер поранень.
Завдяки допомозі російських пошуковців Євгена Федорченка та Зінаїди
Антипової вдалося знайти рідню героя. У
Томську мешкає молодша сестра Інокен-

тія Анцигіна – Любов Глазунова, а також
шестеро її дітей. Серед них і Валентина
Лефлер, яка прибула до України, щоб забрати останки свого дядька. Ось що вона
розповіла:
– На сімейній раді було прийнято
рішення попрохати українську сторону
про передачу останків нашого родича
для подальшого перепоховання на меморіальному кладовищі міста Томська. Ця
звістка для нашої родини була водночас
і радісною, і сумною, адже через сімдесят
два роки на рідну землю повернувся один
з братів великої родини Анцигіних. Ми
безмежно вдячні Анатолію Фартушному,
який повернув з небуття дядька Інокентія.
Прощальне слово виголосили ТВО начальника Навчального центру полковник
Ігор Павлов, учасник Великої Вітчизняної
війни полковник Олег Чернишов та голова Черкаської обласної ради ветеранів
Прикордонних військ полковник Микола
Журавель. На жалобну церемонію прибув
також офіційний представник Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації
генерал-майор Олексій Аполонов.
Після церемонії прощання Валентина
Лефлер у супроводі Анатолія Фартушного
відбула до Кіровоградської області віддати
шану місцям, де 72 роки тому воював і загинув її дядько. Перепоховання останків
загиблого відбудеться у вересні на меморіальному кладовищі міста Томська.
n

Статус міста на кордоні Могилів отримав далекого XVII століття. Магдебурзьке
право, надане 1743 року, визначило його як
таким «щоби могло служити охороною кордонів краю і слугувати захистом від спустошення околиць татарами». Ця особливість
прослідковується і на гербові, верхня частина якого прикрашена зображенням фортеці, що є ознакою міста-форпосту.
У фортеці, побудованій у східній частині міста, дислокувався, створений далекого 1648-го року, Подністровський
козацький полк. Його воїни на чолі з наказним полковником Остапом (Євстафієм) Гоголем пильно вартували кордон та
стійко обороняли землю від набігів войовничих турків, татарів і поляків.
З нагоди дня народження МогилеваПодільського пройшли урочисті заходи.
Головна площа міста, що носить ім’я Тараса Шевченка, дивувала і вабила того дня
своєю різноманітністю: спортивні змагання, мелодії караоке, танці, витвори талановитих народних умільців.

Родзинкою урочистостей, звичайно ж,
були охоронці кордону. Навколо майданчика, відведеного для презентації прикордонної служби, зібралося чимало містян та
гостей свята. Вони з цікавістю спостерігали за показовими виступами бійців мобільної прикордонної застави «МогилівПодільський». Особливе захоплення й
гучні оплески викликала також робота кінологів і їхніх кудлатих вихованців. А коли
глядачам надійшла пропозиція спробувати себе у ролі інструктора службової собаки, відбою від бажаючих не було!
Непідробний інтерес викликали у присутніх електронно-оптичні прилади та автомобільна техніка. І дорослі, і діти стояли
в черзі, аби бодай на мить заглянути в окуляри біноклів, тепловізорів, а також сфотографуватися на квадрациклі!
Чимало відвідувачів із задоволенням
оглянули виставку дитячого малюнка під
промовистою назвою «Я – майбутній захисник кордонів Батьківщини». Юні художники – вихованці мистецької студії
«Дивоцвіт» – презентували роботи, у барвах яких – любов до прикордонного краю,
повага до почесної професії охоронця рубежів, а також палке бажання жити у мирі. n
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Світові рекорди,

або Як робиться історія спортивних змагань
Проглядаючи результати московського чемпіонату світу з
легкої атлетики з подивом констатуєш, що незважаючи на
гарну підготовку, присутність „вершків” легкоатлетичного
бомонду та рівень організації змагань – великих досягнень у
вигляді світових рекордів цього разу не було. Причин фахівці
називають чимало: наприклад, медики посилаються на
фізіологію, стверджуючи, що вивести на піковий психологічний
і фізичний рівень організм спортсмена можна не більше двох
разів на рік протягом двох тижнів.
Самі спортсмени констатують суттєве збільшення різного роду змагань,
в тому числі й комерційних (всім відома легкоатлетична «Діамантова ліга»
має призовий фонд 8 млн. доларів), що
дає можливість підтримувати свій матеріальний статок, адже вік легкоатлетапрофі досить короткий, за яким йдуть
хронічні хвороби...
Науковці доводять, що і спортивна
наука потребує коректив: на зміну бамбуковій жердині (це стрибки у висоту),
прийшла фібергласова, а що буде далі –
дізнаємося завтра...
Тим часом наприкінці липня світова
спортивна спільнота згадала про найстаріший світовий рекорд на відкритих стадіонах, який входить у програму
Олімпійських ігор. Далекого вже 1983го року чехословацька спортсменка Ярміла Кратохвілова пробігла 800 метрів за
1 хвилину 53,28 секунди. Ніхто це досягнення протягом 30 років перевершити
поки що не може.
А найстаршим світовим рекордом із
зареєстрованих у дисциплінах, що входять у програму чемпіонатів світу, є зимовий рекорд у штовханні ядра у жінок,
встановлений 19 лютого 1977 року. Чехословацька спортсменка Хелена Фібінгерова «послала снаряд» на 22.50 метра.

Жереб
кинуто...
Донецький «Шахтар» отримав
суперників по груповому турніру
Ліги Чемпіонов–2013/14: «гірники»
будуть сперечатися за місце в
плей–офф з чемпіоном Англії
«Манчестер Юнайтед», німецьким
«Байєром» з Леверкузена та
іспанським «Реал Сосьєдадом».
Інесса Кравець, 15 метрів 50 сантиметрів.

Сергій Бубка, 6 метрів 14 сантиметрів.
Якщо зазирнути у спортивну історію, то можна дізнатися, що перші світові спортивні досягнення належать до
першої половини XIX сторіччя. Тоді в
Англії з'явився інститут професійних
спортсменів і вперше почали заміряти
найкращий час у бігу на 1 милю. Починаючи з 1914 року і появи Міжнародної
асоціації легкоатлетичних федерацій

Найстаріші світові рекорди у легкій атлетиці (чоловіки)

Найстаріші світові рекорди у легкій атлетиці (жінки)

(IAAF), встановлюється централізована
процедура фіксації рекордів. Тоді ж був
визначений список дисциплін, в яких
реєструвалися світові рекорди.
На Олімпіаді в Мехіко 1968 року
вперше почали використовувати пов
ністю автоматизовану систему вимірювання часу з точністю до сотих часток
секунди (Джим Хайнс, 9.95 c в бігу на
100 м). З 1976 року IAAF встановила використання автоматики для визначення
часу у спринті як обов'язкову умову.
Щоб наочно переконатися, що для
спортсмена є точний час, наведемо
приклад: 0.004 секунди – це найменша
різниця між першим і другим місцем на
чемпіонатах світу в бігу на 400 м у жінок.
0.22 – це найбільша різниця між першими двома місцями на чемпіонатах світу
в бігу на 100 м у жінок... Робіть виснов
ки...
Українські спортсмени теж є у списку
багаторічно непереможених. Так, Сергій
Бубка (сьогодні цей видатний і талановитий спортсмен очолює Національний
Олімпійській комітет), понад 20 років
тому, 21 березня 1993 року, на змаганнях
у Донецьку встановив світовий рекорд
для залів у стрибках з жердиною – 6 метрів 15 см, який і досі є недосяжним. Роком пізніше, 31 липня 1994 року, Сергій
Назарович встановив у італійському місті Сестрієрі світовий рекорд для відкритих стадіонів, «взявши планку» на висоті
6 метрів 14 сантиметрів.
Член спортивної команди Державної прикордонної служби України Інеса
Кравець на змаганнях у швецькому Гетеборзі 10 серпня 1995 року встановила
світовий рекорд у потрійному стрибку,
«пролетівши» 15 метрів 50 см. З того часу
це досягнення української спортсменки
залишається недосяжним.
n

26 липня 1983 року. Ярміла Кратохвілова
(Чехословаччина). Біг на 800 метрів. 1:53,28.

Група А: МЮ (Англія), «Шахтар» (Україна),
«Байєр» (Німеччина), «Реал Сосьєдад» (Іспанія).
Група В: «Реал» (Іспанія), «Ювентус» (Італія), «Галатасарай» (Туреччина), «Копенгаген»
(Данія).
Група С: «Бенфіка» (Португалія), ПСЖ
(Франція), «Олімпіакос» (Греція), «Андерлехт»
(Бельгія).
Група D: «Баварія» (Німеччина), ЦСКА
(Росія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Вікторія»
(Чехія).
Група Е: «Челсі» (Англія), «Шальке» (Німеччина), «Базель» (Швейцарія), «Стяуа» (Румунія).
Група F: «Арсенал» (Англія), «Марсель»
(Франція), «Боруссія» Д (Німеччина), «Наполі» (Італія).
Група G: «Порту» (Португалія), «Атлетіко»
(Іспанія), «Зеніт» (Росія), «Аустрія» (Австрія).

Розклад ігор «Шахтаря»
17 вересня «Реал Сосьєдад» – «Шахтар»
2 жовтня «Шахтар» – МЮ
23 жовтня «Байєр» – «Шахтар»
5 листопада «Шахтар» – «Байєр»
27 листопада «Шахтар» – «Реал Сосьєдад»
10 грудня МЮ – «Шахтар».

Представляємо суперників:
Манчестер Юнайтед
(Англія)
Діючий чемпіон англійської Прем’єр-Ліги. Чемпіон
країни – 19 разів, Кубок Англії вигравав 11 разів, Суперкубок Англії з футболу вигравав 18 разів, три рази ставав переможцем Ліги
чемпіонів УЄФА, 1992 року виграв Суперкубок
УЄФА...
Байєр
(Леверкузен, Німеччина)
Минулий сезон: впевнене третє місце в чемпіонаті,
всього на одне очко відстали
від дортмундської «Боруссії», стали єдиною командою,
хто переміг «Баварію», та ще й у гостях. У Лізі
Європи друге місце в групі з Металістом, Рапідом і Русенборгом, поразка в 1/16 від Бенфіки.
Якщо «Баварія» і «Боруссія» погрожують стати
беззаперечними лідерами Бундесліги, то саме
«Байєр» – це та «третя сила», здатна не дати їм
відірватися набагато.
«Реал Сосьєдад»
(Сан-Себастьян, Іспанія)
Минулий сезон: четверте
місце у Прімері, всього на пару
очок обігнали «Валенсію». Демонстрували найпривабливіший і атакуючий футбол у лізі.
Забили 70 голів в 38 матчах
ліги, посівши третє місце за
цим показником. Результати проти «Барселони»
– 1:5 в гостях і перемога 3:2 на рідному стадіоні,
проти «Реала» – 3:3 вдома, 3:4 в гостях.
n
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09:00 «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ-2»

12:50 «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»

01:00 «ЩОСЬ»

01:10 «КОД ДОСТУПУ»

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

УКРАЇНА

ICTV

Наша давня знайома Ель Вудс,
як і раніше, любить рожеву білизну, свого милого песика Велетня і ось-ось готова збожеволіти від щастя, адже всього за
декілька тижнів у неї відбудеться
грандіозне весілля!

Винахідник Тимофєєв створює
машину часу і переноситься в
епоху Івана Грозного. Але через
плутанину цар потрапляє у наш
час, а кербуд Бунша і злодій
Жорж Милославский залишаються в царському палаці...

Американська експедиція в Антарктиді натикається на покинуту
стоянку норвезьких колег. Норвежці знайшли уламки космічного
корабля і, розморозивши знахідку, загинули. Живим залишився
тільки їздовий собака.

Знаний фахівець з комп'ютерних систем безпеки
Джек Сткефілд успішно працює в одному з банків Сієтлу.
Також у Джека прекрасна
сім'я. Саме вона є його слабким місцем...

ПЕРШИЙ
07.15 Хочу все знати
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «А. Краско.

ІНТЕР
05.40 Х/ф «Береги

Я залишаюся». Ч. 1
08.20 Д/ф «А. Краско.
Я залишаюся». Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00 Пiдсумки дня
09.45 Без цензури
10.25 Нехай вам буде
кольорово!
11.40 Свiтло
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий
свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
12.45 Х/ф «Людина у
футлярi»
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Життя на рiвних
15.35 Х/ф «Останнiй довiд
королiв». 1, 2 с.
18.40 Фiнансова
перспектива
19.05 Останні
попередження
19.30 Агро-News
19.40 Сiльрада
19.55, 03.20 Дорослi iгри
20.55 Офiцiйна хронiка
21.35 В. Данилець та В. Моїсеєнко в Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.20 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Запам'ятай
04.10 Дiловий свiт. Тиждень
04.40 Головний аргумент

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.20
13.40
14.35
16.50
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
23.40
01.30
02.25
02.55
04.45

кохання»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Х/ф «Четвертий
пасажир»
Х/ф «Почуй моє
серце»
Новини
Х/ф «Почуй моє
серце»
Судовi справи
Чекай на мене
Т/с «Перше
кохання»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Ясмiн»
Подробицi
Т/с «Станиця»
Т/с «Отаман»
Таємницi радянського
дефiциту
Подробицi
Х/ф «Старим тут не
мiсце» Y
Т/с «Що приховує
кохання»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
09.40

11.35
13.50
14.55
16.45
17.10

19.30
20.15

22.30
23.35
23.50
03.15
03.40
04.05
04.30
04.45

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
Х/ф «Нiч у музеї-2»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Грошi
ТСН
Х/ф «Терор
коханням»
ТСН. Особливе
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
ТСН
Грошi

ICTV
04.55 Служба розшуку
дiтей

05.05 Свiтанок
06.10 Дiловi факти
06.15 Економiчний
06.25
06.50
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
12.20
12.45
13.00
13.35
18.45
19.25
20.10
22.10
23.10
01.10
02.55
03.15

iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Головна програма
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. День
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Штрафбат»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Четверта вежа
Свобода слова
Х/ф «Код
доступу»
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
05.55 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда
про зiрок

10.00 Зiркове життя
10.55 Х/ф «Мiй тато –
льотчик» W

Історія про те, як
хлопчик Валька
знайшов собі
татка-льотчика, а
мамі – люблячого
чоловіка. Люся
Єрмакова працює офіціанткою
в офіцерській
їдальні льотного
гарнізону. Її син
Валька мріє, щоб
у нього був татко,
і обов’язково
льотчик.

12.50 Х/ф «Iван
14.45
16.00
18.00
18.20
20.15
22.00
22.25
23.25
00.30
01.30
03.05

Васильович змiнює
професiю» W
Один за всiх
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Слiдство ведуть
екстрасенси
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Черговий
янгол-2»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.35 Т/с «Як сказав Джим»
06.15 Teen Time
06.20 Пекельне побачення
06.55 Teen Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Білявка в
законi-2»

11.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс
13.25
13.30
14.35
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.05
20.00
21.00
22.00
23.30
00.05
00.15
01.10
02.00
02.40
02.45
02.50
03.00
03.15
03.30
03.45
03.50
04.55
05.00
05.15

Смiт»
Kids Time
М/с «Губка Боб»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Шафа
Голоднi iгри
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «СуперМакс»
Т/с «Воронiни»
Спiвай, якщо зможеш
Великi почуття
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Рiззолi та Айлс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Рiднi стiни
Вiн врятував нас вiд
чуми
Найкращi... Серед
повитух
Земцi
Зона ночi
Народження
українського кiно
Зона ночi
Усмiшник
Таїнства КиєвоПечерської Лаври

НТН
05.20 Х/ф «Дике поле»
07.05 Х/ф «Тривожна

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Злочин буде

недiля»
08.35, 03.00 Агенти впливу
09.30 Лохотрон
10.00 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
11.50 Т/с «Загарбники»
15.25 Т/с «По гарячих
слiдах-2»
19.00, 01.25, 03.55 Свiдок
19.30 Т/с «Другий убивчий»
21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
04.25 Правда життя
05.25 М/ф «Рiккi-Тiккi-Тавi»
ТЕТ
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.05 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
14.55 Т/с «Чемпiонки»
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.10 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Даєш, молодь!
21.30 Бiйцiвський клуб
22.30 У ТЕТа добре
23.15 Дурнів+1
23.40 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.45 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.00, 09.00 Подiї
07.15, 02.40 Щиросерде

розкрито»
зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 14.00 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.20 Нехай говорять
13.00 Кохаю! Чекаю!
14.45 Остаточний вердикт
16.00, 05.10 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.40 Говорить
Україна

23.00 Х/ф «Форсаж» Y
01.00 Х/ф «Щось» W
05.55 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Олександрiя» –
«Суми»
10.20, 16.35 Великий
футбол
12.00 Чехiя – Вiрменiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
14.00, 23.25 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
14.35 Англiя – Молдова.
Вiдбiр до ЧС-2014
18.00, 18.45, 21.30 Футбол
Live
18.30 Д/ф «U-21.
Молодiжна збiрна»
19.25 Live. Україна –
Хорватiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
22.00 Європейський
weekend
00.25 Чемпiонат України.
«Зiрка» – «Олiмпiк»
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12:40 «ЗВЕНИГОРА»

02:10 «ФОРСАЖ»

02:50 «КРЕМІНЬ»

03:35 «ДІВОЧІ МРІЇ»

ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

ICTV

ІНТЕР

У цьому німому фільмі дія розгортається від епохи скіфів до громадянської війни. Один з героїв, Дід,
— хранитель древніх переказів.
Він живе тисячу років і весь час
зайнятий пошуками скарбу під
Звенигорою.

Для героїв «Форсажу» перегони — це театр, куди люди приходять хворіти, спілкуватися і закохуватися. У одну з команд вуличних
гонщиків потрапляє поліцейський
Брайан О'Коннор: він змінює
звичний плин їхнього життя.

Москва — місто надій і нездійснених очікувань. Тут діє закон виживання. Антон приїжджає в столицю
за коханою дівчиною, яка його
покинула. Але відступати Антон не
звик, тому йому доведеться стати
своїм у чужому місті.

Вокальне тріо з Чикаго на
огляді «молодих талантів» у
Нью-Йорку привертає увагу
професійного продюсера, який
пропонує дівчаткам спокусливий контракт і бере їх під своє
крило.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

07.15 Ера будiвництва
07.20 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «В. Стржельчик.

06.15
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.05
14.00
14.55

Вельможний пан
радянського екрану».
Ч. 1
08.20 Д/ф «В. Стржельчик.
Вельможний пан
радянського екрану».
Ч. 2
08.45 Кориснi поради
09.05, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка
09.45 Шеф-кухар країни
10.45 Сiм чудес України
11.00 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий
свiт
12.20 Хай щастить
12.40 Х/ф «Звенигора»
14.15 Крок до зiрок
15.15 Euronews
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Х/ф «Останнiй довiд
королiв». 3, 4 с.
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10, 01.40 Про головне
19.30 Формула захисту
19.40, 21.35 Ювiлейна
програма
В. Бiлоножка
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Запам'ятай
03.20 Дорослi iгри
04.10 Околиця
04.35 Кабмiн: подiя тижня

15.50
16.50
17.50
18.00
19.00
20.00
20.25
21.35

23.30
01.30
03.00
03.35

Т/с «Ясмiн»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Станиця»
Новини
Т/с «Станиця»
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Перше кохання»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Ясмiн»
Подробицi
Т/с «Станиця»
Футбол. Збiрна
України – збiрна
Англiї
Шустер Live
Х/ф «Гувернантка»
Подробицi
Х/ф «Дiвочi мрiї»

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
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
22.30
23.50
00.05
04.10
04.35
05.00

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 «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Мiльйонер. Життя
спочатку
ТСН
Х/ф «Дiм без
виходу»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
Мiльйонер. Життя
спочатку

04.50
05.20
06.20
06.25
06.35
07.00
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.10
14.30
16.35
18.45
19.25
20.10
22.10
23.15
01.10
02.00
02.50
04.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Надзвичайнi новини
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»
Х/ф «Тиха
застава» Y
Навчiть нас жити
Т/с «Вiдьомське
лезо»
Х/ф «Кремiнь» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

04.35 Усе буде добре!
Шоу об’єднує інтереси жінок і чоловіків з господарювання, виховання дітей, організації сімейного бюджету, догляду за собою,
кулінарної майстерності та інші.
Експерти програми дають практичні поради, які
можна застосовувати в повсякденному житті та
побуті. Наочно
демонструється
вирішення домашніх і сімейних
проблем.

06.05 Неймовiрна правда
07.30
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.25
23.25
01.10
02.00
03.30

про зiрок
Холостяк-3
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
«Вікна»-новини
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Черговий
янгол-2»
Нiчний ефiр

05.35
06.15
06.20
06.55
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.05
20.00
21.00
22.00
23.15
23.55
00.05
01.00
01.50
02.25
02.30
03.20
03.25
03.50
04.05
04.20
04.25
04.45
05.00
05.05
05.25

Т/с «Як сказав Джим»
Teen Time
Пекельне побачення
Teen Time
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Губка Боб»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Шафа
Голоднi iгри
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «СуперМакс»
Т/с «Воронiни»
Знайти крайнього
Великi почуття
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Рiззолi та Айлс»
Зона ночi
Де ти, Україно?
Зона ночi
Чорний колiр
порятунку
Великий злам
Пам'ятай про життя
Зона ночi
Георгiй Нарбут. Живi
картини
Нiмфея Кандiда
Зона ночi
Обожнювана
Та, що поруч

УКРАЇНА

НТН

05.45 Х/ф «Хабар. Iз

блокнота журналiста
В. Цвєткова»
08.30, 16.45 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Другий
убивчий»
14.50, 17.00 Т/с
«Полювання на
iзюбра»
21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
03.25 Агенти впливу
04.50 Правда життя
05.20 М/ф «У порту»
ТЕТ

07.30 М/с «Даша07.55
08.25
09.00
10.05
11.55
12.50
14.55
16.00
18.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.15
00.15
00.45
01.35
02.25

дослiдниця»
Мультик з Лунтiком
М/с «Шоу Гарфiлда»
Т/с «Ранетки»
Т/с «Шпигунка»
Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
Богиня шопiнгу
Т/с «Чемпiонки»
Т/с «Маленькi
таємницi»
Моду народу
Вiталька
Даєш, молодь!
Бiйцiвський клуб
У ТЕТа добре
Т/с «Секс i мiсто»
Валера TV
Теорiя зради
Твою маму!
До свiтанку

06.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.45 Подiї
07.15 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний
вердикт

09.10, 13.10, 17.20, 22.00
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.45 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 04.05 Говорить
Україна

23.25 Т/с «Глухар.
Повернення»

02.10 Х/ф «Форсаж» Y
05.35 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.00, 16.00 Україна –

Хорватiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
10.30, 20.00 Європейський
weekend
12.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.35, 04.35 Futbol Mundial
13.00 Великий футбол
14.30 Топ-матч
14.40 Один на один з
Гамулою
17.55 Live. Росiя – Iзраїль.
Вiдбiр до ЧС-2014
21.40 Live. Австрiя –
Iрландiя. Вiдбiр до
ЧС-2014
23.55 Live. Уругвай –
Колумбiя. Вiдбiр до
ЧС-2014
02.20 Росiя – Iзраїль. Вiдбiр
до ЧС-2014
05.05 Новини + анонси
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06:00 «ПЕРША КІННА»

12:20 «ГУВЕРНАНТКА»

23:55 «ШКОЛА ДЛЯ ТОВСТУЛЬ»

02:50 «ТИХА ЗАСТАВА»

НТН

ІНТЕР

1+1

ICTV

Створена в 1919 році, Перша
кінна пройшла дорогами громадянської війна славний бойовий
шлях. Фільм показує нам один
день з життя бійців та командирів легендарної армії.

Одного дня Ніна втратила роботу і
близького друга. Несподівано
вона знайомиться з дівчинкою
Машею, яка так само, як і Ніна,
переживає момент вселенської
самотності. Випадково Ніна стає
гувернанткою Маші.

Півроку Ксенія просиділа в квартирі в оточенні брудного посуду,
фотографій загиблої в аварії
дочки і чотирьох собак. Повертатися до чоловіка-гульвіси вона не
хоче, однак він від цього не страждає...

Бій на 12-й прикордонній заставі
в Республіці Таджикистан стався
у вівторок, 13 липня 1993 року. За
підсумками бою шестеро прикордонників удостоєні звання Героя РФ, у тому числі четверо — посмертно.

ПЕРШИЙ
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «Лев, який
спiває, у нас один».
Ч. 1
08.20 Д/ф «Лев, який
спiває, у нас один».
Ч. 2
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.30, 20.55, 04.30
Офiцiйна хронiка

09.35 Уряд на зв'язку з
громадянами

10.20 Д/ф «Периферiя для
оригiнала»
11.15 Православна
енциклопедiя

12.10, 18.50, 21.25 Дiловий
свiт
12.25 Формула захисту
12.35 Сiм чудес України
15.10 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.25 Т/с «Кайфовi хлопцi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10, 01.40 Про головне
19.30, 21.35 «Музика i лiд».
О. Гавриш
20.50 Лото «Мегалот»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Запам'ятай
03.15 Вiра. Надiя. Любов
04.05 Околиця
04.45 Сiльрада
05.00 Д/ф «Пошук месiї.
Бруно Шульц»

ІНТЕР
05.30 Т/с «Отаман»
06.15 Т/с «Ясмiн»
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 «Станиця»
10.15 Х/ф «Гувернантка»
12.00 Новини
12.20 Х/ф «Гувернантка»
12.40 Слiдство вели...
13.35 Судовi справи
14.30 Сiмейний суд
15.50 Давай одружимося в
Українi
Т/с «Перше кохання»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Ясмiн»
Подробицi
Т/с «На край свiту»
Т/с «Отаман»
Таємницi радянського
дефiциту
02.15 Х/ф «Торкнутися
вершини свiту»
04.10 Слiдство вели...
04.50 Т/с «Отаман»

16.50
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
00.25
01.20

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

10.55
13.00
14.00
15.05
16.45
17.10
19.30
20.15
22.35
23.40
23.55
03.25
03.50
04.15
04.40
04.55

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 «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Х/ф «Школа для
товстуль» Y
ТСН. Особливе
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
ТСН
Iлюзiя безпеки

ICTV
04.45 Служба розшуку дiтей
04.55 Факти
05.25 Свiтанок
06.30 Дiловi факти
06.35 Економiчний iнтерес
06.45 Т/с «Таксi»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Дiловi факти
07.45 Четверта вежа
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти поукраїнськи

СТБ
05.40 Чужi помилки
06.25 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда

09.40
12.35
16.00
18.00
18.20

10.25 Т/с «Агент
12.45
13.00
13.15
14.35
16.35
18.45
19.25
20.10
22.10
23.20
01.10
02.05
02.50
04.20

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»
Х/ф «Вантаж 200» Y
Стоп-10
Т/с «Вiдьомське
лезо»
Х/ф «Тиха
застава» Y
Про-Ziкаве.ua

про зiрок
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Холостяк-3
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти про життя зірок вітчизняного
і світового шоубізнесу. Цікаві й
актуальні новини,
ексклюзивне відео та інтерв’ю зі
знаменитостями.
Тепер глядачі
можуть спробувати зрозуміти
мотиви вчинків
своїх кумирів.

20.00
22.00
22.40
01.00
01.55

МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Черговий
янгол-2»
03.20 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.40 Т/с «Як сказав Джим»
06.15, 06.55 Teen Time
06.20 Пекельне побачення
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 18.00, 21.00 Т/с
«Воронiни»
13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
17.00 Голоднi iгри
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «СуперМакс»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.00 Великi почуття
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники
вампiра»
01.10 Т/с «Купiдон»
02.00 Т/с «Рiззолi та Айлс»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi
02.50 Середньовiччя
починається о 18.00
03.05 Я, милiстю Божою,
пан возний
03.30 Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
03.45 Зона ночi
03.50 Видряпатися на попа
04.05 Бий, хто цнотливий
04.20 Втраченi права
04.35 Магдебурзькi хронiки
04.50 Зона ночi
04.55 Сумний П'єро
05.20 Я на свiтi такий один

НТН
06.00 Х/ф «Перша кiнна»
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 «Другий

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.30 Подiї
07.15 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний
вердикт

убивчий»
14.50, 17.00 Т/с
«Полювання на
iзюбра»
21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.55 Агенти впливу
03.55 Правда життя
04.55 М/ф «Сiрий Вовк &
Червона Шапочка»

09.10, 13.10, 17.20, 22.00

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.05 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
14.55 Т/с «Чемпiонки»
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.10 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Даєш, молодь!
21.30 Бiйцiвський клуб
22.30 У ТЕТа добре
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.45 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

ФУТБОЛ
06.00, 07.40, 10.00, 15.40,
22.30, 01.00, 03.25
Футбол News
06.15, 12.30 Європейський
weekend
08.00, 16.00 Австрiя –
Iрландiя. Вiдбiр до
ЧС-2014
10.30, 18.20 Україна –
Хорватiя. Вiдбiр до
ЄВРО-2015
13.40, 03.40 Уругвай –
Колумбiя. Вiдбiр до
ЧС-2014
18.00 Топ-матч
20.25 Росiя – Iзраїль. Вiдбiр
до ЧС-2014
22.55 Чехiя – Вiрменiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
01.25 Англiя – Молдова.
Вiдбiр до ЧС-2014

Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.25 Т/с «Глухар.
Повернення»

02.10 Т/с «Пожежники
Чикаго»

05.20 Срiбний апельсин
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05:20 «ЧОЛОВІЧІ ТРИВОГИ»

00:20 «УРОКИ ВОДІННЯ»

03:00 «ВАНТАЖ 200»

ICTV

1+1

ICTV

Андрія Кисельова відразу після
училища призначають командиром поста гідроакустиків корабля «Спритний». Через недосвідченість він робить помилки.
Командування корабля дає
Кисельову шанс виправитися.

Данило Багров повернувся в
рідне містечко. Але життя російської провінції не влаштовує
хлопця, і він вирішив поїхати в
Петербург, де процвітає його
старший брат. Він виявився
найманим убивцею.

Бен мешкає в Лондоні та мріє
вирватися з лещат своєї матусі.
Одного разу йому це вдається!
Колишня актриса підвозить його
в Едінбург. Там він вчиться керувати автомобілем, танцювати і
знайомитися з дівчатами.

1984 рік. Після дискотеки зникає
дочка секретаря райкому партії.
Свідків немає. У цей же вечір у
будинку на околиці міста стається жорстоке вбивство. Розслідування доручено капітанові міліції
Журову.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.15
07.15
07.20
07.30

06.15
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20

Криве дзеркало
Ера будiвництва
Ера бiзнесу
Д/ф «М. Козаков. Не
дай менi, Боже,
втратити розум».
Ч. 1
08.20 Д/ф «М. Козаков. Не
дай менi, Боже,
втратити розум».
Ч. 2
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.30, 20.55 Офiцiйна

23:15 «БРАТ»
НТН

хронiка
09.45 Книга.ua
10.10 Нехай вам буде
кольорово!
11.30 Секрети успiху
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий
свiт
12.20 Д/ф «Сiмдесятники.
Леонiд Осика»
12.50 Х/ф «Земля»
14.15 Українська пiсня
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Т/с «Кайфовi хлопцi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.05 Останні
попередження
19.30 «Честь маю
запросити». Концерт
Я. Табачника
21.35 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.20 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Запам'ятай

13.40
14.35
15.50
16.50
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
00.25
01.20
02.10
02.40
04.50

Т/с «Ясмiн»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «На край свiту»
Новини
Т/с «На край
свiту»
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Перше кохання»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Ясмiн»
Подробицi
Т/с «На край свiту»
Т/с «Отаман»
Таємницi радянського
дефiциту
Подробицi
Х/ф «Найкращий
стрiлець» Y
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
22.30
00.05
00.20
02.10
02.35
03.00
03.25
04.15
05.05

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 «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Т/с «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Кохання без
кордонiв
ТСН
Х/ф «Уроки водiння»
Маша i моделi-2
Маша i моделi-2
ТСН. Особливе
Не бреши менi-4
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми

04.45
05.15
06.20
06.25
06.35
06.55
07.35
07.40
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.10
14.35
16.35
18.45
19.25
20.10
22.05
23.15
01.20
02.15
03.00
04.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний iнтерес
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»
Х/ф «Брат»
Несекретнi файли
Т/с «Вiдьомське
лезо»
Х/ф «Вантаж 200» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.50 Чужi помилки
06.35 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда
09.55
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.50

про зiрок
Холостяк-3
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Т/с «Доктор Хаус»
Серіал розповідає про команду
лікарів, які повинні правильно
поставити діагноз пацієнтові та
врятувати його.
Доктор Хаус – чудовий діагност,
який любить розгадувати медичні
загадки. Якби
все було так, як
він хоче, то Хаус
лікував би хворих, не виходячи
зі свого кабінету.

01.40 Т/с «Черговий
янгол-2»

03.05 Нiчний ефiр

05.35
06.15
06.20
06.55
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.05
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
00.15
01.05
02.00
02.40
02.45
02.50
03.00
03.15
03.30
03.45
03.50
04.05
04.20
04.35
04.50
04.55
05.20

Т/с «Як сказав Джим»
Teen Time
Пекельне побачення
Teen Time
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids Time
М/с «Губка Боб»
Kids Time
Т/с «Друзi»
Шафа
Голоднi iгри
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «СуперМакс»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Великi почуття
Репортер
Т/с «Щоденники
вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Рiззолi та Айлс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Джерела Вiтчизни
Братiє i дружино
За литовської доби
Дике поле
Зона ночi
Козацький флот
Запорiзька Сiч.
Витоки
Зоряний час козацтва
З полону на волю
Зона ночi
SOLO-MEA
POETA MAXIMUS

НТН

УКРАЇНА

05.20 Х/ф «Чоловiчi

06.00 Т/с «Злочин буде

тривоги»
08.30, 16.45 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Другий
убивчий»
14.50, 17.00 Т/с
«Полювання на
iзюбра»
21.30 Т/с «Перевiзник»
22.30 Т/с «CSI. Нью-Йорк9»
23.30 Т/с «Менталiст-5»
00.30 Т/с «Закон i порядок»
01.55 Речовий доказ
02.50 Агенти впливу
04.15 Правда життя
05.15 М/ф «Остання
пелюстка»
ТЕТ

07.30 М/с «Даша07.55
08.25
09.00
10.05
11.55
12.50
14.55
16.00
18.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.15
00.15
00.45
01.35
02.25

дослiдниця»
Мультик з Лунтiком
М/с «Шоу Гарфiлда»
Т/с «Ранетки»
Т/с «Шпигунка»
Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
Богиня шопiнгу
Т/с «Чемпiонки»
Т/с «Маленькi
таємницi»
Моду народу
Вiталька
Даєш, молодь!
Бiйцiвський клуб
У ТЕТа добре
Т/с «Секс i мiсто»
Валера TV
Теорiя зради
Твою маму!
До свiтанку

розкрито»

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.30 Подiї
07.15 Щиросерде зiзнання
07.50, 14.45 Остаточний
вердикт

09.10, 13.10, 17.20, 22.00
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.30 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

23.25 Т/с «Глухар.
Повернення»

02.10 Т/с «Пожежники
Чикаго»

05.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.00, 18.20 Уругвай –

Колумбiя. Вiдбiр до
ЧС-2014
10.30, 03.35 Австрiя –
Iрландiя. Вiдбiр до
ЧС-2014
12.30 Один на один з
Гамулою
13.30, 18.00 Найсмiшнiшi
футбольнi моменти
13.35 Англiя – Молдова.
Вiдбiр до ЧС-2014
15.55 Чехiя – Вiрменiя.
Вiдбiр до ЧС-2014
20.25 Iзраїль –
Азербайджан. Вiдбiр
до ЧС-2014
21.20, 23.50 Коефiцiєнти
ФIФА/УЄФА
22.55 Росiя – Iзраїль. Вiдбiр
до ЧС-2014
01.20 Україна – Хорватiя.
Вiдбiр до ЄВРО-2015
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05:40 «ВОНИ ВОЮВАЛИ ЗА БАТЬКІВЩИНУ»

18:00 «НАРЕЧЕНА»

23:20 «КАРА НЕБЕСНА»

23:55 «БРАТ-2»

НТН

ІНТЕР

1+1

ICTV

За однойменним романом
М. Шолохова. Про простих солдатів, воїнів напіврозбитого полку,
що бився на Дону в 1942 році.
Липень, відступ на всіх фронтах,
аж до Сталінграда. Фільм про
мужність і непохитну волю.

Жила дівчина Оля. І наворожила
собі на Святвечір жениха. І зустріла його, однак хлопець йшов
на війну. Вона знайшла його дім,
але в ньому було горе. Саша
загинув у Чечні. Вона не хотіла
в це вірити...

Серцеїд Стів, убитий своїми ж
подружками, отримав ще один
шанс: він знову повертається до
життя, але вже як жінка. Стіву
потрібно знайти хоч одну жінку,
яка любила б його віддано й
безкорисливо...

Данило Багров зустрічає своїх
друзів-однополчан. Раптом
одного з них убивають. Данило
знає, що у того були неприємності через брата-хокеїста в Америці. Він повинен розібратися.

ПЕРШИЙ
06.15 Криве дзеркало
07.15 Хочу все знати
07.25 Ера бiзнесу
07.30 Д/ф «М. Олялiн.
Поранене серце». Ч. 1
08.20 Д/ф «М. Олялiн.
Поранене серце». Ч. 2
08.45 Кориснi поради

09.05, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.30 Офiцiйна хронiка
09.45, 04.35 Вiра. Надiя.
Любов
11.00 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.25 Дiловий
свiт
12.25, 21.35 Фольк-music
13.30 Х/ф «Провiнцiалки»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Секрети успiху
16.10 Т/с «Кайфовi хлопцi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10, 01.40 Про головне
19.35 Надвечiр'я
20.30 М. Гнатюк. «Час рiкою
пливе»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Фестиваль гумору
«Умора»
00.20 Вiд першої особи
02.00 ТелеАкадемiя
03.00 Запам'ятай
03.20 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)

ІНТЕР
05.30 Т/с «Отаман»
06.15 Т/с «Ясмiн»
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 «На край

12.00
12.20
13.40
14.35
15.50
16.50
17.50
18.00
20.00
20.30
00.40
02.30
03.20
04.10

свiту»
Новини
Т/с «На край
свiту»
Судовi справи
Сiмейний суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Перше кохання»
Новини
Х/ф «Наречена»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Трiска» Y
Д/ф «Кохання проти
правил»
Подробицi
Х/ф «Наречена»

1+1
06.00
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
21.00
23.20
01.25
03.10
04.40

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 «Величне
сторіччя.
Роксолана-3»
Не бреши менi-4
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН. Особливе
Т/с «Сила.
Повернення
додому»
ТСН
Казкова Русь
Хочу в «Вiагру»
Х/ф «Кара
небесна»
Х/ф «Ла Бамба» Y
Х/ф «Клуб
«Венера» Y
Х/ф «Принцеса моєї
мрiї»

ICTV
04.25 Служба розшуку дiтей
04.35 Факти
05.05 Свiтанок
06.10 Дiловi факти
06.15 Економiчний iнтерес
06.25 Т/с «Таксi»
06.45 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

10.25
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.10
22.10
23.30
23.55
02.20
03.10
04.25

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 «Брат-2»
Т/с «Вiдьомське
лезо»
Х/ф «Суперменеджер,
або Мотика долi» Y
Про-Ziкаве.ua

СТБ
06.00 Чужi помилки
06.45 Х/ф «Людина
народилася» W

08.25 Неймовiрна правда
про зiрок
10.05 Х/ф «Холодне
серце» W
Головлікар Ніна
допускає професійну помилку. В
результаті пацієнт помирає, а
Ніна підробляє
медичний висновок, щоб зняти з
себе відповідальність. Свідком
усіх її дій стає московський хірург
Андрій Кузнєцов...

18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
20.00
22.00
22.40
00.10
01.40
03.10

про зiрок
Танцюють всi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють всi!-6
Куб-4
Х/ф «Людина
народилася» W
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.35 Служба розшуку дiтей
05.40 Т/с «Як сказав Джим»
06.15 Teen Time
06.20 Пекельне побачення
06.55 Teen Time
07.00 Пiдйом
07.35 Пiдйом
08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.25 Kids Time
15.00 Т/с «Друзi»
16.00 Шафа
16.55 Голоднi iгри
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.05 Абзац!
20.00 Т/с «СуперМакс»
21.00 Т/с «Воронiни»
22.00 Т/с «Свiтлофор»
23.00 Великi почуття
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники

01.10
02.00
02.40
02.45
03.45
03.50
04.30
04.35

вампiра»
Т/с «Купiдон»
Т/с «Рiззолi та Айлс»
Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Зiрка Вавилова
Зона ночi
Невгамовний
Пантелеймон

НТН
05.40 Х/ф «Вони воювали

розкрито»

за Батькiвщину»

08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Повернення
13.00
15.00
16.45
17.00
19.00
19.30
23.30
01.00
03.45
04.15
05.20

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Злочин буде

Турецького»
Т/с «Другий убивчий»
Т/с «Краповий берет»
Свiдок
Т/с «Краповий берет»
Свiдок
Т/с «Чуже обличчя»
Х/ф «Щит
Батькiвщини»
Х/ф «Супернова»
Свiдок
Речовий доказ
Агенти впливу

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.25 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.00 Т/с «Ранетки»
10.05 Т/с «Шпигунка»
11.55 Т/с «Та, що говорить
iз привидами»
12.50 Богиня шопiнгу
14.55 Т/с «Чемпiонки»
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.10 Моду народу
20.00 Вiталька
21.00 Даєш, молодь!
21.30 Бiйцiвський клуб
22.30 У ТЕТа добре
23.15 Т/с «Секс i мiсто»
00.15 Валера TV
00.45 Теорiя зради
01.35 Твою маму!
02.25 До свiтанку

07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.15 Подiї
07.15, 02.35 Щиросерде
зiзнання

07.50, 14.45 Остаточний
вердикт

09.10, 13.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.15 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлунок!»
19.20, 03.35 Говорить
Україна

23.00 Т/с «Ментовськi
вiйни-7»

05.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
10.25 Англiя – Молдова.
Вiдбiр до ЧС-2014
11.25 Коефiцiєнти ФIФА/
УЄФА
12.50 Один на один з
Гамулою
13.00 Україна – Хорватiя.
Вiдбiр до ЄВРО-2015
15.00, 23.40 Futbol Mundial
16.00 Футбол Live
16.55 Live. Чемпiонат
України. «Сталь» –
«Олександрiя»
19.30 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
20.25 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Чорноморець»
23.00 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
01.05 Чемпiонат України.
«Сталь» –
«Олександрiя»

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ

19:45 «КАНІКУЛИ СУВОРОГО РЕЖИМУ»

20:00 «ХРОНІКИ НАРНІЇ. ПІДКОРЮВАЧ ЗОРІ»

21:45 «СЛУЖБОВИЙ РОМАН»

22:00 «ПАРФУМЕР»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

Історія про те, як двоє немолодих людей, Кольцов і Сумароков,
стали вожатими в піонерському
таборі для загону не в міру енергійних дітей. Воно б нічого, та
тільки потрапили «вожаті» туди
просто з в`язниці.

Люсі та Едмонд повертаються в
Нарнію разом з Юстасом. Там
вони зустрічаються з принцом
Каспіаном і пливуть з ним через
море на королівському кораблі.
Дорогою дітям доведеться пережити багато нових пригод.

Новосельцев, людина боязка і
сором'язлива, за порадою приятеля починає залицятися до
своєї начальниці, жінки суворої
та самотньої. Його невмілі залицяння будять справжнє кохання, яке змінює героїв фільму.

Жан-Батист Гренуй живе у світі
запахів. Він одержимий ідеєю
створити неповторний аромат
кохання, здатний підкорити усе
людство. А тим часом на околицях Граса починають знаходити
вбитих красунь міста...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20 Криве дзеркало
06.35, 23.55 Фiльм-концерт

05.35
09.30
10.00
11.00

М. Баскова «Я з
музикою навiки
заручений»
08.15 Олiмпiйський виклик
08.30 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.15 Православний вiсник
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.10 Сiм чудес України
10.30 Х/ф «Подвиг
розвiдника»
12.15 Рояль у кущах
12.40, 02.35 Театральнi
сезони
13.40 В гостях у Д. Гордона
14.30 Золотий гусак
14.55 Концерт до Дня знань
17.05 Без цензури
17.40 Українська пiсня
18.30, 21.25 Бокс.
Чемпiонат свiту серед
юнiорiв. Пiвфiнали
20.45 Кабмiн: подiя тижня
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.10 Фестиваль гумору
«Умора»
01.40 Нащадки
03.20 Доки батьки сплять
03.30 Д/ф «Оригiнал з
периферiї»
04.10 Д/ф «Периферiя для
оригiнала»
04.50 Надвечiр'я
05.50 Служба розшуку дiтей

Шустер Live
Усе для мами
Лiтня кухня
Х/ф «Закоханий i
беззбройний»
У Саші завдання
– підготувати за
два тижні групу
жінок-військовослужбовців з офіцерського складу
до відповідальних змагань. По-

1+1

06.25
07.15
08.00
09.00
10.00
10.05
11.50
12.55
14.45
15.30
15.55
18.30
19.30
20.00

ціновувач слабкої
статі лейтенант
Авдєєв розпочинає «війну» проти
Саші. Але вона не
звикла програвати.

12.50 Т/с «Шлюб за
17.55
20.00
20.30
22.40
00.50
02.40

заповiтом»
Т/с «Терор коханням»
Подробицi
Т/с «Терор коханням»
Х/ф «Красуня i
чудовисько» Y
Х/ф «Московський
жиголо» Y
Т/с «Шлюб за
заповiтом»

22.20

ICTV
Ремонт+
ТСН
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
Х/ф «Аеротачки»
Свiт навиворiт-2
Кохання без кордонiв
Шiсть кадрiв
Казкова Русь
Хочу в «Вiагру»
Розсмiши комiка-4
ТСН
Х/ф «Хронiки Нарнiї.
Пiдкорювач Зорі»
Х/ф «Анжелiка i
король»
Виконуючи доручену місію, Анжеліка ледь не стає
полонянкою. Але
отримує підтримку угорського
князя і повертається у Версаль,
де потрапляє у
поле зору короля
і дізнається, що її
чоловік, граф де
Пейрак, не загинув на вогнищі.

00.30 Х/ф «Хлопчики-

нальотчики» Y
02.25 Х/ф «Ла Бамба» Y
04.10 Х/ф «Принцеса моєї
мрiї»

04.50
05.25
06.25
06.55
08.55
10.05
10.30
11.30
12.25
18.45
19.00
19.55
23.45
01.40

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Т/с «Морськi
дияволи»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
Наша Russia
Т/с «Штрафбат»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Ми з
майбутнього»
Х/ф «Ключ
саламандри» Y
Х/ф «Морфiй» Y
1917 рік. У лікарню повітового міста N приїжджає
23-річний лікар
Поляков. Одного
разу, борючись
за життя пацієнта, Поляков ставить під загрозу
своє життя. Допоміг йому укол
морфію – найсильнішого наркотика, але чи
врятував він його
насправді?

03.30 Т/с «Вiйськовий
шпиталь»

НОВИЙ

05.25 Нашi улюбленi
мультфiльми

06.05 Х/ф «Садко» W
07.40 Караоке на Майданi
08.35 Їмо вдома
09.45 Зiркове життя
10.45 Зваженi та щасливi-3
15.10 Танцюють всi!-6
19.00 Х-Фактор-4
21.45 Х/ф «Службовий
роман» W

01.00 Детектор брехнi-4
01.55 Х/ф «Царевбивця» Y

05.05
06.35
08.20
09.15
11.00
12.00
13.00
14.15
18.00
19.45

М/с «Фiнес i Ферб»
Кухня для двох
М'ясорУПка
Уральськi пельменi
Шурочка
Рудi
Знайти крайнього
Т/с «Воронiни»
М/ф «Мадагаскар-2»
Х/ф «Канiкули
суворого режиму»
20.55 Х/ф «Канiкули
суворого режиму-2»
22.00 Х/ф «Парфумер» Y
01.00 Х/ф «Сусiди» Y
Живе десь у передмісті звичайна сімейна пара
Кисів – Ерл та
Інід. Живуть – горя не знають. І
тут з’являються
нові сусіди – Вік і
Рамона. За один
день вони продемонстрували
флегматичному
Ерлу, що таке божевільня.

У ніч з 16 на 17
червня 1918 року
в Єкатеринбурзі
була розстріляна
царська сім’я.
Про події тієї
страшної ночі через декілька десятиліть розповідає «очевидець»
– нині старожил
психіатричної лікарні, який вважає себе царевбивцею.

03.30 Нiчний ефiр

02.40
02.45
03.30
03.50
03.55
04.45
04.50

Зона ночi
Українцi. Вiра
Жар-птиця
Зона ночi
Українцi. Вiра
Зона ночi
Iван Франко

УКРАЇНА

НТН

06.15 Т/с «Краповий берет»
08.00 Т/с «Повернення

Турецького»
11.30, 02.45 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30 Х/ф «Щит
Батькiвщини»
15.10 Т/с «Матусю, я кiлера
кохаю»
19.00 Т/с «Таємницi
слiдства 9»
23.00 Таємницiкримiнального свiту
23.30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як
злочинець»
01.15 Т/с «Закон i порядок»
03.45 Агенти впливу
04.10 Правда життя
04.40 М/ф «Метеор» на
рингу»

ТЕТ

08.00 Телепузики
08.35 М/с «Смiшарики. Пiн09.00
09.40
10.05
10.40
11.05
12.55
13.55
14.20
16.50
18.45

20.45
22.00
23.00

код»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/с «Фiксики»
М/ф «Переможець»
Обережно, дiти!
Одна за всiх
Х/ф «Джинситалiсман»
М/ф «Артур i помста
Вурдалака»
Х/ф «Фантастична
четвiрка-2.
Вторгнення Срiбного
Серфера» Y
Вiталька
Пiвденне Бутово
Х/ф «Затягни мене в
пекло» Y

06.00, 07.10, 04.35 Т/с
«Бiгль»

07.00, 19.00, 03.30 Подiї
08.50, 10.00 Т/с «Iнтерни»
11.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

14.00 Кохаю! Чекаю!
15.00 Х/ф «Формула
щастя» W

17.00, 19.20 Т/с «Просте
життя»

22.20 Х/ф «Кохаю тебе до
смертi» W

00.20 Х/ф «Вiддiл. Страшнi
лейтенанти» Y

02.00, 03.50 Т/с «Звiробiй2»

06.05 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Сталь» –
«Олександрiя»
10.25 Один на один з
Гамулою
12.00 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Чорноморець»
14.00 Чемпiонат Англiя.
Передмова до туру

14.40, 15.30, 18.00, 20.30
Футбол Live

15.55 Live. Чемпiонат

України. «Iллiчiвець» –
«Зоря»
18.25 Live. Чемпiонат
України. «Ворскла» –
«Севастополь»
20.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Барселона» –
«Севiлья»
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Вiльяреал» –
«Реал»
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22:55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРИ»

00:00 «ПУСТУН»

00:15 «РОЗПЛЮЩ СВОЇ ОЧІ»

01:00 «ЧЕСТЬ»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

На острові зафіксований спалах
нового захворювання тварин.
Незабаром симптоми проявилися і у людини. Марія, досліджуючи дивну хворобу, робить усі
можливі аналізи, результати
яких вражають і лякають...

Головний герой так мріє стати
батьком, що помилково сприймає злодюжку за свого покинутого сина. Новоявлений татко і
його дружина беруть малюка до
себе у дім і починають всіляко
про нього піклуватися.

Цезар, обожнювач жінок, потрапляє в автокатастрофу і
травмує обличчя. Після успішної
операції починають відбуватися
дивні й неприємні речі — Цезар
розуміє, що справжній жах ще
попереду...

Тимур — перевізник. Одного
разу на нього нападають бандити, забирають виручку і викрадають машину. Тимур йде в міліцію
і знайомиться з опером Сергієм.
А через деякий час вони знову
зустрічаються...

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.35 Криве дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.35, 23.55 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
09.55 Околиця
10.30 Подорожуй свiтом з
Ю. Акунiною
10.55 Крок до зiрок
11.50 Маю честь запросити
12.35 Ближче до народу
13.05 В гостях у Д. Гордона
13.55, 03.25 Караоке для
дорослих
14.50 Золотий гусак
15.15, 02.35 Як ваше
здоров'я?
16.15 Бiлоножки.
Концертна програма
17.00 Дiловий свiт. Тиждень
17.30 Слово регiонам
17.40 Головний аргумент
18.00 Мiжнароднi змагання
з конкуру «Донбас
Тур»
19.00, 21.55 Бокс.
Чемпiонат свiту серед
юнiорiв. Фiнали
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
02.10 Доки батьки сплять
02.20 Школа юного
суперагента
04.10 Вiра. Надiя. Любов
05.00 Театральнi сезони

ІНТЕР
1+1
05.35 Т/с «Терор коханням» 06.00 Х/ф «Кара
09.25 Школа доктора
небесна»
Комаровського

10.00 Орел та решка. Назад
11.00
12.00
14.10
18.00

у СРСР
Шалене весiлля
Х/ф «Красуня i
чудовисько» Y
Т/с «Шлюб за
заповiтом»
Х/ф «Перевiрка на
кохання»
Кохання – сильне
і прекрасне почуття. Хтось роками шукає його і
не може знайти,
а хтось знаходить, але з різних
причин втрачає. І
все, що залишається, це щоразу
ставити питання:
чому так сталося,
що було зроблено неправильно?

07.50 Марiччин
кiнозал

08.10 Ремонт+
09.00 Лотерея «Лото
«Забава»

10.00 Мультфiльм
11.00 Недiля з
«Кварталом»

12.00 Смакуємо
12.40 Х/ф «Анжелiка i

ICTV
05.35 Факти
05.55 Свiтанок
07.00 Квартирне питання
07.55 Анекдоти по-

08.15
08.55
11.00
11.30
12.10
14.55
18.45
19.55
21.00
22.55

король»

14.50 Х/ф «Процес2
19.30 ТСН-Тиждень

01.00
02.40

пекарський
турнiр

22.05 Свiтське життя
23.10 Що? Де? Коли?
00.15 Х/ф «Вiдкрий

беззбройний»
02.35 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
04.05 Подробицi тижня

«Венера» Y

свої очi» Y

02.30 Х/ф «Клуб
04.00 Х/ф «Хлопчики-

НОВИЙ
05.40 М/с «Фiнес i Ферб»
мультфiльми
06.45 Кухня для двох
07.00 Х/ф «Вогонь, вода й... 07.45 Церква Христова
мiднi труби» W
08.00 Уральськi пельменi
08.45 Їмо вдома
09.35 М/ф «Мавпи в
09.50 Зiркове життя
космосi»
10.45 Караоке на Майданi
11.25 Спiвай, якщо зможеш
11.45 МайстерШеф-3
13.00 Мачо не плачуть
16.05 Х-Фактор-4
14.20 Божевiльний автостоп
19.00 Слiдство ведуть
15.20 Т/с «Воронiни»
екстрасенси
16.40 М/ф «Мадагаскар-2»
20.05 Один за всiх
21.20 Х/ф «Сонцекруг» W 18.30 Х/ф «Канiкули
суворого режиму»
23.15 Х/ф «Спокута» W
01.15 Х/ф «Осiннiй
19.30 Х/ф «Канiкули
марафон» W
Перекладач Бузикін ніяк не може вписатися в
сучасний світ.
Будучи людиною
м’якою і доброю,
він постійно бреше і викручується, щоб не скривдити близьких
людей. Але від
цього стає тільки
гірше – і йому, і
тим, хто його

Півроку тому,
десь на Уралі, в
тайзі, пропала
тележурналістка
Лариса Дебомонова. Де вона –
нікому невідомо.
Давайте додивимося до кінця цей
півторагодинний
сюжет. Можливо,
ми дізнаємося,
що ж із нею сталося...

20.15 Великий

20.00 Подробицi тижня
21.30 Т/с «Дар'я»
01.10 Х/ф «Закоханий i

українськи
Дача
Х/ф «Брат»
Козирне життя
Максимум в Українi
Х/ф «Брат-2»
Т/с «Ми з
майбутнього»
Факти тижня
Наша Russia
Головна програма
Х/ф «Ключ
саламандри» Y
Х/ф «Честь» Y
Х/ф «Самка» Y

СТБ
05.25 Нашi улюбленi

оточує.

03.55 Т/с «Вiйськовий

нальотчики» Y

шпиталь»

02.50 Нiчний ефiр

суворого режиму-2»

20.35 Х/ф «Канiкули
суворого режиму-3»

21.50
00.00
02.00
03.20
03.25
04.20
04.25

Х/ф «21 i бiльше» Y
Х/ф «Пустун» Y
Х/ф «Екстракт» Y
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Благословляю i
молюся

04.50 Зона ночi
04.55 Ах, не говорiть менi
про кохання...

05.35 Зона ночi

НТН
05.00 Т/с «Краповий берет»
06.30 Т/с «Чуже обличчя»
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 04.20 Агенти впливу
13.00 Найкращi бої братiв
Кличкiв

15.00 Т/с «Таємницi
слiдства-9»

19.00 Т/с «По гарячих
слiдах-2»

22.45 Крутi 90-тi
23.45 Т/с «Кримiналiсти:
01.30
04.50
05.20
05.40

мислити як
злочинець»
Х/ф «Супернова»
Речовий доказ
М/ф «Шайбу!
Шайбу!»
М/ф «Матч-реванш»

ТЕТ
08.00 Телепузики
08.35 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Фiксики»
11.05 М/ф «Сердитi
пташки»
11.15 М/ф «Монстр у
Парижi»
13.05 М/ф «Артур i помста
Вурдалака»
15.00 Х/ф «Фантастична
четвiрка-2.
Вторгнення Срiбного
Серфера» Y
17.10 Одна за всiх
18.10 Моду народу
20.00 Даєш, молодь!
21.00 Вiталька
22.00 Пiвденне Бутово

УКРАЇНА
06.50 Подiї
07.10 Х/ф «Люблю тебе до
смертi» W

09.00 Свiт на смак
10.00, 11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Злочин буде
розкрито»

15.00 Т/с «Просте життя»
18.00 Хто гiдний бiльшого?
19.00, 03.35 Подiї тижня
20.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
22.30 Comed Woman
23.30 Великий футбол
01.15, 04.25 Т/с
«Ментовськi вiйни-7»

05.10 Срiбний апельсин

ФУТБОЛ
07.10 Топ-матч
07.20 Futbol Mundial
08.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Вiльяреал» – «Реал»
10.20 Д/с «Футбол – моя
професiя. Фотограф»
11.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.30 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» – «Зоря»
14.40, 15.30, 18.00 Футбол
Live
15.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Говерла»
18.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Леванте» – «Реал
Сосьєдад»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Бетис» –
«Валенсiя». 2-й тайм
01.55 Чемпiонат України.
«Металург» –
«Говерла»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1
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№ 33, 6 вересня 2013 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» в електронному або друкованому вигляді розміром від 10х15 до 30х40 см. Разом із фото має
бути надана коротка інформація про конкурсантку (вік, освіта, військове звання, посада, вислуга років на військовій службі, сімейний стан, уподобання), а також поштова адреса та контактний телефон учасниці. Фото конкурсанток
проходитимуть попередній відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Прикордонник України», «Народна армія» та «Іменем закону», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За підсумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць конкурсу
відбудеться в другій половині грудня 2013 року. Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Солдат Тетяна КОВАЛЬОВА, механік радіорелейної
станції (загону РЕБ Центру оперативного (бойового)
забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил
України). Захоплюється співами та легкою атлетикою.

Старший солдат Юлія МАРТИНЕНКО, діловод стройової
частини 55-ої окремої артилерійської бригади 6-го армійського
корпусу (м. Запоріжжя). Уподобання: флористика.

Старший сержант Леся ЯСІНЕЦЬКА, відповідальний
виконавець впс «Велика Кісниця» Могилів-Подільського
прикордонного загону. Уподобання: флористика, сучасні
танці та легка атлетика.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Керівництво та персонал Чопського
прикордонного загону щиро й сердечно вітають із
40-річним ювілеєм заступника начальника загону
– начальника відділу персоналу полковника
КОВТУНА Юрія Олексійовича!
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Здоров’я міцного на довгі роки,
Ми щиро бажаємо Вам залюбки.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!
Керівництво та персонал впс «Пархоменкове»
Львівського прикордонного загону щиро й
сердечно вітають своїх колег, народжених у
вересні: капітана ВИНОГРАДОВА Олександра
Володимировича, старшин – САГАНЮКА Сергія
Петровича і БОГДАНА Валерія Вікторовича та
сержанта ПАНАСЮК Наталю Віталіївну!
Зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги, особистого
щастя, родинного благополуччя, достатку та успіхів
у службі!

Відповіді на сканворд цього номеру:

Колектив Одеського загону Морської
охорони сердечно вітає з Днем народження
головних корабельних старшин – ПЕТРОВА

ДОСЛІДЖЕННЯ

Олександра Миколайовича та КІСКІНА
Валерія Миколайовича, головних старшин –
ФІЛОНОВА Олександра Станіславовича та
ПЕТРОВУ Олену Іванівну, старшин 1 статті –
ВЛАДИМИРЦЯ Володимира Володимировича
та НАЧУЙЧЕНКА Олега Ростиславовича,
старшого матроса АРМАША Віталія
Олександровича та працівника ПЕРЕСАДУ
Катерину Дмитрівну!
Бажаємо здоров’я, благополуччя, наснаги,
процвітання та сімейного затишку!
Колектив Білгород-Дністровського прикордонного
загону сердечно вітає іменинників вересня:
підполковника Сергія БОРЩЕВСЬКОГО, майорів
– Сергія ХОМЮКА, Сергія ФЕДОРЕНКА,
Олександра ТАРАСЕНКА, Костянтина
БАРБАШОВА, капітанів – Ігоря ШТЕЛЬМАХА,
Дмитра ТУПЧАНЕНКА, старшого лейтенанта
Ігоря ПЕНКАЛЬСЬКОГО, лейтенанта Руслана
ЮЗЬКА, старших прапорщиків – Сергія КОТА,
Ігоря МАНЧЕВА, старших сержантів – Ольгу
ДЕМЕНТЬЄВУ, Тетяну ТРЕТЯК, працівників
Василя ГАВРІНА, Валентину БЕРІЛ і Вікторію
СОЛОПЕНКО!
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, наснаги,
особистого щастя, родинного благополуччя,
достатку та успіхів у службі!

Їсти і пити перед комп'ютером
вкрай небезпечно
Вживання їжі та напоїв перед
комп'ютером або телевізором може
призвести до появи зайвої ваги,
оскільки захоплена переглядом
фільму або роботою людина
з'їдає і випиває набагато більше,
ніж зазвичай. Але, виявилося, це
не єдиний побічний ефект такої
трапези.
Максим МАЛОВ

Фахівці з Інституту екології людини в Києві, встановили, що електромагнітне випромінювання від
комп’ютера або ноутбука, може модифікувати воду, що міститься в їжі.
Під час експерименту дослідники

залишили рідину біля включеного
комп’ютера і потім провели докладний аналіз на молекулярному рівні.
З’ясувалося, що структура води значно змінилася, вона стала «агресивною».
Якщо людина роками п’є таку
воду, то у неї підвищується ризик розвитку хвороби Паркінсона, Альцгеймера та раку.
n

МИТЬ РОЗРЯДКИ
– Правда, що ти записуєш імена
тих, хто тобі насолив, щоб не забути
їм помститися?
– Дурниці якісь. А хто, кажеш,
тобі це сказав?
* * *
Єдине, що я можу на алгебрі, –
це порахувати скільки хвилин залишилося до дзвінка.
* * *
Свідок Єгови одружився із конПРИКОРДОННИК
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сультантом Ейвон, тепер брошурки
ще й пахнуть.
* * *
Телефоністка:
– Номер, який ви викликаєте, не
відповідає...
– Що, зовсім?!!
– Ні, бовдуре, перші дві цифри
відповіли, а решта мовчать!!!
* * *
Подруга – подрузі:

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ
– Що сталося?
– Він пішов, подарувавши троянду, і сказав, що повернеться, коли
вона зів’яне.
– Як романтично...
– Так... тільки троянда пластмасова.
* * *
– Тут не можна рибалити!
– Я й не рибалю. Я купаю свого
черв’яка.

Той хлопець такий
дружелюбний... Він махає
нам кожного разу, коли ми
тут пролітаємо.
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