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Прикордонники СНД
обговорили актуальні
проблеми

МВС чекають зміни

У Киргизькій Республіці у м. Чолпон-Ата
відбулося 68-е засідання Ради командувачів
Прикордонними військами країн СНД, в якому взяв
участь генерал армії України Микола ЛИТВИН. У
ході засідання було обговорено більш ніж 10 питань,
щодо яких прийнято 25 спільних рішень.
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ЗАКОНОПРОЕКТИ
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Колосальні зміни чекають найближчим часом
на Міністерство внутрішніх справ України.
У відомстві заявляють, що серйозна реформа
має початися тоді, коли вступить у дію новий
Кримінальний процесуальний кодекс, тобто з 19
листопада нинішнього року. Висока ймовірність,
що реформувати почнуть міліцію, а завершать
уже – поліцію. Проекти законів «Про поліцію»
та «Про Державну службу правопорядку» вже
зареєстровано у Парламенті України.
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Рішення жорсткі,
вимоги кардинальні

В Адміністрації Державної прикордонної служби України
відбулося засідання Колегії ДПСУ щодо покращення
організаційної діяльності, якості служби, виконавської
дисципліни, забезпечення високого рівня правопорядку,
службової та особистої дисципліни персоналу відомства.

4

стор.

НА ДОЗВІЛЛІ

ТЕТ-А-ТЕТ

Як козаки в Англії
золото здобували

Програма телепередач

Цьогорічний тріумф
українських боксерів-прикордонників
на лондонській олімпіаді вже увійшов
в історію. Власникам олімпійських
медалей в Україні буквально не давали
проходу численні представники ЗМІ.
«ПУ» вирішив поцікавитися настроєм
прикордонних чемпіонів, їхніми враженнями від
Олімпіади та вивідати боксерські секрети.

на 17-23 вересня
2012 року
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 470

Державний кордон України перетнуло

2,1 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

50
осіб

4

з них
незаконні мігранти

Вилучено

8 од.
зброї

>

89

од.
боєприпасів

Затримано

332

на
тис. грн.
контрабандних товарів
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

НОВИНИ

n Миротворцям –
компенсації

Кабінет Міністрів
України врегулював порядок
виплати компенсаційних сум
військовослужбовцям, які стали
інвалідами, а також членам
сімей військовослужбовців, які
загинули під час виконання
обов’язків військової служби
у складі Миротворчих сил
ООН. Раніше постанова
Уряду не передбачала
виплату компенсаційних сум,
якщо смерть не пов’язана
з виконанням обов’язків
військової служби та у разі втрати
працездатності без встановлення
інвалідності. У кожному такому
випадку для виплати компенсації
військовослужбовцям або членам
їхніх сімей необхідно було
приймати окреме розпорядження
Уряду. Прийняття нової
редакції постанови дозволить
забезпечити виконання
Україною зобов’язань щодо
виплати спадкоємцям загиблих
(померлих) військовослужбовців
компенсаційних сум, а також їх
виплату військовослужбовцям,
які втратили працездатність, без
установлення їм інвалідності.
Прес-служба Міноборони

Військово-промисловий
комплекс реформують
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
доручив Уряду розробити комплексну
програму реформування вітчизняного ВПК.
Відповідне доручення Глава Держави дав під час
Всеукраїнської наради щодо підтримки реального
сектору національної економіки.

Максим СІБУРОВ

«Необхідно розробити комплексну програму реформування
ВПК на 5 років», – сказав Президент, додавши, що для цього
необхідно буде провести значну
роботу. За його словами, йдеться не лише про реформування
підприємств ВПК, а й про їх забезпечення державним замовленням. «У такому вигляді, в

якому зараз знаходяться заводи
ВПК, вони довго не протягнуть.
Їх потрібно реформувати і підійти комплексно – мова йде і про
державне замовлення», – резюмував Президент.
Крім того, Віктор ЯНУКОВИЧ доручив проаналізувати ефективність застосування
суб’єктами
господарювання
податкових стимулів розвитку
економіки, передбачених Податковим кодексом України. Також він дав вказівку тримати на

контролі вчасне відшкодування
ПДВ підприємствам реального
сектору економіки.
За словами Глави Держави,
Уряд має розробити ефективні
механізми подолання структурних деформацій у різних галузях
промисловості, передбачивши

ДЕРЖАВНИЙ КОШТОРИС

Уряд підготував проект Бюджету-2013
Максим СІБУРОВ

n У Рені буде

об’їзна дорога
У місті Рені на Одещині
збудують об’їзну дорогу. Робочий
проект новобудови затверджено
розпорядженням Кабінету
Міністрів 10 вересня 2012 року.
Будівництво автомобільної
дороги в обхід м. Рені – вкрай
актуальне для міста питання.
Тому що зараз просто через
центр міста проходить маршрут
транзитного автомобільного
руху, що прямує до міжнародного
пункту автомобільного пропуску
«Джурджулешти». Будівництво
об’їзної дороги нарешті позбавить
городян від цієї проблеми,
значно покращить екологічну
обстановку в м. Рені, підвищить
рівень безпеки дорожнього руху,
а також знизить собівартість
автоперевезень. Звести дорогу
планують за 17 місяців.
www.kmu.gov.ua

n Українця

обрано головою
Правового
комітету ООН
Постійного Представника
України Юрія СЕРГЕЄВА обрано
головою Правового комітету на
період 67-ої сесії Генеральної
Асамблеї ООН (2012-2013 рр.).
Робота Правового комітету
зосереджується на діяльності
Комісій ООН з міжнародного
права та права міжнародної
торгівлі, Спеціального комітету
зі Статуту ООН та зміцнення
ролі Організації. В останні роки
серйозна увага в рамках Комітету
приділяється таким актуальним
питанням, як здійснення
правосуддя в ООН; застосування
універсальної юрисдикції в
боротьбі з безкарністю за тяжкі
злочини проти міжнародного
права; верховенство права на
національному та міжнародному
рівнях.
www.mfa.gov.ua

випереджаючий розвиток галузей, які виробляють продукцію
з високою часткою доданої вартості. Особливу увагу Президент
звернув на необхідність забезпечення захисту національного виробника на внутрішньому та зов
нішніх ринках.
n

Кабінет Міністрів України
підготував державний бюджет України
на наступний рік. Як зазначив прем’єрміністр України Микола АЗАРОВ
головний кошторис країни є логічним
закріпленням позитивних результатів
майже трирічної копіткої роботи з
відновлення економічного зростання
і підвищення добробуту громадян
України.

За словами Глави Уряду, держбюджет передбачає продовження стабільного розвитку
пріоритетних галузей економіки. Зокрема,
це прискорене будівництво інфраструктурних об’єктів, ескалація житлового і промислового будівництва, будівництва автошляхів
і мостів, переорієнтація на внутрішній ринок металургії та машинобудування. Також
бюджет стимулюватиме енергетичну ефективність, економію енергоресурсів, перехід зі споживання імпортного газу на власні енергоресурси. Як результат – на такій
реальній економічній базі буде підвищуватись якість життя людей.
«Особливо підкреслюю, що державний
бюджет на наступний 2013 рік базується на
принципі спадкоємності. Уряд продовжить
реалізацію тих програм, які діють у 2012
році», – зазначив Микола АЗАРОВ.
За словами Прем’єр-міністра, Уряд планує, що валовий внутрішній продукт, тобто,
сума всього, що виробляється в Україні, наступного року зросте порівняно з нинішнім
на 3–4%. Таким чином, доходи зведеного
бюджету 2013 року досягнуть майже півтрильйона гривень.

Також Уряд продовжуватиме виконання соціальних ініціатив і підвищення рівня
життя громадян. Так, на запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати,
на підвищення окладів працівникам бюджетних установ додатково спрямовується
близько 10 млрд. гривень. Крім того, Кабінет Міністрів передбачив на наступний рік
зростання мінімальної заробітної плати на
8,5% або приблизно на 100 гривень. Майже
на 9% збільшиться допомога при народженні дитини. Зокрема, на першу дитину буде
виплачуватись 29,8 тис.грн., на другу – 59,7.
На виконання соціальних ініціатив Президента України у сфері пенсійного забезпечення додатково передбачено понад 23
млрд. гривень. Уряд забезпечить, зокрема,
перерахунок пенсій громадянам, які вийшли
на пенсію до 2008 року, підвищення доплати
до пенсій для членів сімей померлих інвалідів війни, підвищення доплати до пенсій для
учасників війни, осучаснення так званих «регресних» пенсій інвалідам на виробництві.
Також у 2013 році продовжуватиметься підвищення пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які
залишили службу. Відтак з 1 січня 2013 року
пенсії військовослужбовців у середньому
будуть підвищені ще на 10,5%. У проекті бюджету на це передбачено 6 млрд.гривень. n

У КУЛУАРАХ ПАРЛАМЕНТУ

Демографічний реєстр
і біометрія
Верховна Рада України прийняла за
основу законопроект про Єдиний державний
демографічний реєстр.

www.rada.gov.ua

Документом пропонується
врегулювати в рамках єдиного
закону питання оформлення,
видачі, обміну, продовження
строку дії, вилучення, повернення державі, знищення документів, що посвідчують особу,
підтверджують її громадянство
або спеціальний статус.
Проект закону містить, зокрема, норму, відповідно до якої

до Єдиного державного демографічного реєстру вноситься
низка відомостей про особу. Зокрема, прізвище та ім’я особи,
дата народження/смерті, місце
народження, стать, інформацію
про батьків, відомості про громадянство або його відсутність
та підстави набуття громадянства України тощо. Крім того,
туди має вноситися відцифрований зразок підпису особи та відцифрований образ особи.
Варто зазначити, що законопроектом пропонується за-

провадження документів з електронним носієм біометричної
інформації для виїзду за кордон
відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО). Особам, які через свої
релігійні переконання відмовля-

ються від внесення інформації
до безконтактного електронного
носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких
документів має здійснюватися у
порядку, встановленому КМУ. n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Прикордонники СНД
обговорили актуальні проблеми

n Dodge-

близнюк

У Киргизькій
Республіці у м. Чолпон-Ата
відбулося 68-е засідання
Ради командувачів
Прикордонними військами
країн СНД, в якому взяв
участь генерал армії
України Микола ЛИТВИН.
У ході засідання було
обговорено більш ніж
10 питань, щодо яких
прийнято 25 спільних
рішень.

Аліна ДАНИЛÞК

У роботі засідання взяли участь делегації
всіх прикордонних відомств держав – учасниць СНД окрім Молдови. Учасники форуму
проаналізували тенденції розвитку обстановки на найбільш загрозливих напрямках зовнішнього кордону СНД, діяльності прикордонних відомств з локалізації та нейтралізації
потенційних загроз прикордонній безпеці.

Основна увага керівників прикордонних
відомств була зосереджена на так званому
«афганському» вузлі проблем, пов’язаних зі
стрімким збільшенням потоку наркотиків у
напрямку Росії, Східної та Західної Європи.
Крім того, розглянуто питання проведення прикордонними відомствами спеціальних спільних операцій «Шовковий
шлях-2012» і «Захід-2012», а також двох
спільних оперативно-профілактичних заходів в акваторіях Чорного, Азовського і Каспійського морів.

З урахуванням аналізу розвитку обстановки на зовнішніх кордонах держав – учасниць СНД визначено практичні заходи для
перспективного планування діяльності Ради
командувачів з укріплення прикордонної
безпеки на середньострокову перспективу
(до 2016 року).
Також Рада командувачів заснувала найвищу нагороду для тих, хто охороняє кордони Співдружності, – медаль «Почесний
прикордонник країн СНД» та власну символіку – гімн і прапор.
n

НАДПСУ

Клятва на вірність

186 першокурсників Національної академії
Держприкордонслужби України склали Військову
присягу. Привітати молоде поповнення прибули
рідні та друзі майбутніх офіцерів-прикордонників,
представники місцевої влади і громади Хмельниччини.
Костянтин ПßСЕÖÜКИЙ

Сценарій проведення цього
традиційного дійства розписаний у Статуті, і дії кожного від-

працьовані на совість, однак
атмосфера урочистості та хвилювання зробила цю подію непересічною. Адже слова про вірність народові з уст хлопців та
дівчат, які нещодавно пройшли
всі вступні випробування і надяг-

нули зелені погони – це не суто
юридична формальність, якої
вимагає закон. Це – передусім,
клятва бути вірним і відданим захисником українського народу.
Ніхто не знає, як складеться
подальша доля та служба сьогоднішніх молодих прикордонників. Звичайно, їхні шляхи будуть
різними, проте початок для всіх
один. У шерензі серед ровесників стоять схвильовані юнаки та
юнки. Та за декілька чітких карбованих кроків із строю зі зброєю у руках, проголошення вголос
тексту присяги, розпис у відомості, вітання від командирів, і назад
вже повертається повноправний
і повнозобов’язаний військовослужбовець. Це унікальне відчуття
запам’ятається на все подальше
життя.
Вітаючи курсантів-першокурсників
ректор
Академії
генерал-лейтенант
Валерій
РАÉКО закликав:
– Завжди залишайтеся вірними своєму слову, шануйте
батьків, наставників і ветеранів,

наполегливо опановуйте нові
знання, бережіть і примножуйте кращі традиції прикордонників, гідно несіть славне ім’я
курсанта Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана
Хмельницького!
Начальник факультету іноземних мов підполковник Олена
ВОЛОБУЄВА, яка безпосередньо приймала присягу майбутніх філологів, наголошує:
– Ми добре відчуваємо відповідальність за долі курсантів.
Адже за чотири роки повинні
підготувати їх для служби на
кордоні як офіцерів, що професійно володіють двома іноземними мовами. І для цього у нашому виші є все необхідне.
Свято закінчилося. Попереду напружені будні – навчання
та служба, під час яких курсанти мають попри всі складнощі
вірно триматися свідомо обраного ними благородного курсу
на омріяні прикордонні офіцерські зірки.
n

УКРАЇНА – ПОЛЬЩА

Добросусідський «Кордон-480»
На ділянці українсько-польського кордону в районі смт. Нижанковичі
(Старосамбірський район) – с. Мальховіце (Підкарпатське воєводство РП)
відбулися заходи Європейських Днів Добросусідства «Кордон-480».
Віктор КАØИН

Уже втретє поблизу прикордонного знаку ¹480 ВПС «Нижанковичі» Мостиського
прикордонного загону відбулися «Дні Добросусідства». Ці щорічні заходи, крім спільної
програми, мають певну специфіку: події відбуваються безпосередньо на кордоні з Європейським Союзом, який у ці дні не розділяє, а
об`єднує громадян України та Польщі.
У рамках заходів відбулися виступи відомих виконавців і естрадних зірок з України – народних артистів Івана ПОПОВИЧА

та Руслани ЛИÆИЧКО, гурту «Гайдамаки»,
молодіжних колективів. Виступав також
зведений духовий оркестр Підкарпатського
воєводства та фольклорні колективи. Неабиякий інтерес викликали волейбольні
змагання на Кубок Добросусідства. У загальній першості перемогу здобули сусіди –
команда Прикордонної Варти Бещадського
відділу, українські прикордонники зайняли
почесне третє місце.
За підрахунками охоронців рубежу у
ці дні кордон перетнуло майже 11 тисяч
громадян. З боку України захід відвідало
близько 6 тисяч осіб, а з Польщі майже 5
тисяч громадян.
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— Дні добросусідства є результатом співпраці України та Польщі. Цей захід створює
умови для розвитку транскордонного співробітництва, культурного, соціального та
економічного життя по обидві сторони кордону. Прикордонники Мостищини завжди
готові до тісної співпраці з сусідами, щоб покращити умови перетину кордону в регіоні,
– прокоментував захід начальник Мостиського прикордонного загону підполковник
Олександр КРУК.
n

Коштовну іномарку Dodge
з російськими реєстраційними
номерами, що прямувала
до Тирасполя, затримали у
міжнародному пункті пропуску
«Кучурган-авто». Під час огляду
під капотом іномарки «зелені
кашкети» знайшли свідоцтво про
польську реєстрацію, а в салоні –
приховані два іноземні номерні
знаки. Окрім цього, VIN-код не
співпадав із записами у свідоцтві
про російську реєстрацію.
З’ясувалося, що правопорушник
в РФ мав у власності автомобіль
Dodge, який був знищений
внаслідок пожежі. Придбавши
ідентичне авто та змінивши
на ньому номерний знак, він
намагався вивезти його до
Молдови. Відтак автомобіль
вилучено, орієнтовна його
вартість склала 300 тисяч гривень.
Олександр ßКОВЕНКО

n Нафтопровід

до складів

Підпільний трубопровід для
переміщення контрабандного
пального через державний
кордон виявили прикордонники
ВПС «Мілове», що на
Луганщині. Під час огляду
знахідки вони встановили,
що пластиковий трубопровід
веде від державного кордону
до складських приміщень
населеного пункту Мілове.
Наразі проводяться заходи щодо
перевірки даного факту.
Ігор ПЛЕÒЕНÜ

n Дует у розшуку

Правоохоронці відділу
прикордонної служби «Гірськ»
затримали двох наших
співвітчизників без документів, які
намагалися незаконно потрапити
до Російської Федерації. В ході
спеціальних заходів «зелені
кашкети» встановили, що один із
затриманих – 45-річний житель
Тернополя – розшукується
співробітниками МВС за скоєння
злочину. Інший – 38-річний
житель Миколаєва – також
виявився в розшуку як зниклий
безвісти.
Віктор ВИРВА

n Радіаційні

«сувеніри»

Під час оформлення
рейсу «Донецьк-Салоніки» у
міжнародному авіаційному
пункті пропуску «Донецькаеропорт» на багаж одного із
пасажирів спрацювала система
радіаційного контролю. Під
час огляду особистих речей
встановлено, що прилад
спрацював на авіаційний
годинник та висотомір. 48-річна
громадянка Греції, власниця
речей, розповіла, що прилади з
військового літака були знайдені
її сином у гаражі покійного
батька та взяті з собою у
подорож в якості сувенірів.
Відтак спільно з представником
Державної екологічної інспекції
було складено протокол
радіаційного обстеження,
після чого небезпечні предмети
передано представникам МНС
України для утилізації.
Влас. інф.
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КОЛЕГІЯ ДПСУ

Рішення жорсткі,
вимоги кардинальні
В Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося засідання
Колегії ДПСУ щодо покращення організаційної діяльності, якості служби,
виконавської дисципліни, забезпечення високого рівня правопорядку, службової та
особистої дисципліни персоналу відомства.

Максим СІБУРОВ,
фото Дмитра СЛИВНОГО

Розпочинаючи засідання Колегії, Голова Державної прикордонної служби України генерал
армії України Микола ЛИТВИН
наголосив на обов’язковості неухильного виконання вказівок
Президента України щодо безпекової політики держави, адже
Держприкордонслужба є інструментом дотримання законності на державному кордоні. Не
менш важливим завданням прикордонного відомства є вдосконалення роботи з персоналом.
Зокрема, покращення системи
професійної підготовки, соціального захисту, добору особового складу, стану його дисципліни та правопорядку з метою
протидії корупції та втягуванню
прикордонників у протиправну
діяльність. Водночас очільник
відомства відмітив, що по завершенні в Україні фінальної частини
Євро-2012, під час якої «зелені
кашкети» продемонстрували високу професійність і відповідальність, останнім часом спостерігається тенденція щодо зниження
якості служби, виконавської дисципліни та рівня правопорядку.
Особливо це стосується органів ї
підрозділів Західного та Східного
регіональних управлінь. Відтак
генерал армії України Микола
ЛИТВИН вказав на необхідність
перегляду окремих аспектів розпорядчої та практичної роботи
органів управління і начальників
відділів прикордонної служби, а
також наголосив на персональній відповідальності посадових
осіб за неякісне виконання нормативних актів Адміністрації
Держприкордонслужби.
У своєму виступі ТВО першого заступника Голови Державної
прикордонної служби України –
директора Департаменту охорони державного кордону генераллейтенант Віктор НАЗАРЕНКО
відзначив, що протягом 8 місяців нинішнього року державний
кордон перетнуло 61,6 мільйона
осіб та 13,6 мільйона транспортних засобів. Органи та підрозділи

охорони кордону затримали 1388
нелегальних мігрантів, з яких 705
– за незаконне перетинання державного рубежу. Не пропущено в
Україну понад 3100 потенційних
незаконних мігрантів та затримано контрабандних товарів на
суму понад 140 мільйонів гривень. Крім того, охоронці рубежу вилучили 555 одиниць зброї,
понад 10 тисяч боєприпасів, 96
кг наркотичних речовин, більше 6 кг вибухових та майже 18 кг
психотропних речовин. Накладено штрафів на суму майже 18
мільйонів гривень, у тому числі в
610 випадках до відповідальності
притягнуто міжнародних перевізників на суму понад 6 мільйонів
гривень.
Суттєву увагу Колегія Держ
прикордонслужби
приділила
стану управлінсько-розпорядчої
діяльності керівників органів
охорони кордону та регіональних
управлінь. І хоча, в цілому, вона
забезпечує виконання завдань,
визначених Головою Державної
прикордонної служби, водночас
тут відмічається низька якість
роботи керівництва та офіцерів
управління на кордоні. У результаті короткотермінової чи неглибокої роботи, всебічний аналіз
стану справ у підрозділах не здійснюється, а об’єктивна оцінка не
надається. Основна причина цієї
проблеми, вважають члени Колегії, полягає у відсутності дієвого контролю за вищезгаданими
процесами з боку керівників органів охорони кордону та структурних підрозділів.
Детально розглянуто й роботу з організації прикордонної
служби. Аналіз виконавської
дисципліни свідчить про наявність фактів неналежного виконання посадовими особами та
органами управління усіх рівнів
розпоряджень АДПСУ з питань
удосконалення системи управління службою. Незважаючи на
рекомендації центрального апарату відомства, штаби органів
охорони кордону не зуміли організувати дієвої системи збирання
(добування) та обробки даних
обстановки.
Крім того, не забезпечено безумовне виконання наказу Адміні-

страції Держприкордонслужби
щодо організації моніторингу
державного кордону та прикордонної інфраструктури. Мають
місце проблеми із застосуванням
у контролі за обстановкою системи реагування «ЗАГРАВА».
Основні зусилля прикордонного контролю були зосереджені на виконанні завдань під час
Євро-2012, забезпеченні літнього
туристичного сезону, ритмічності пропускних операцій, ефективності протидії протиправній
діяльності в пунктах пропуску,
дотриманні відомчих стандартів
культури прикордонного контро
лю. Тут головними недоліками
є невжиття вичерпних заходів
щодо беззастережного виконання вимог законодавства України,
наказів і розпоряджень Адміністрації Держприкордонслужби
з питань організації служби.
Штаби регіональних управлінь
і органів охорони кордону не
приділяють достатньої уваги застосуванню відділень активних
заходів по боротьбі з наркотрафіком. Крім того, у період літнього
туристичного сезону, на жаль, не
вдалося уникнути черг автотранспорту. Основна причина – відсутність своєчасного та ефективного реагування на них всіх
ланок управління. Турбує членів
Колегії й загальний стан виконання доручень правоохоронних
і судових органів України.
Справно діяли, на погляд керівництва Служби, морські прикордонники. Кораблями спеціального угруповання різнорідних
сил здійснено 11 виходів в економзону тривалістю 40 діб. У результаті активного несення служби у поєднанні з польотами
авіації затримано дві турецькі
рибопромислові шхуни. Видворено за межі В(М)ЕЗ 5 іноземних
браконьєрських шхун. Відшкодовано збитків на загальну суму
понад 200 тисяч гривень. На річці
Дунай запроваджено нову модель
охорони державного кордону із
застосуванням малих катерів у
взаємодії з розгорнутими мобільними прикордонними постами
на плавучій основі та організовано взаємообмін інформацією
щодо змін у обстановці з анало-

гічними постами прикордонної
поліції Румунії.
Доволі ефективно велася робота з іноземцями та адміністративне впровадження. Зокрема,
вдалося досягти покращення
стану протидії злочинності на
державному кордоні, про що
свідчить зменшення на 24%
кількості виявлених на кордоні
злочинів. Завдяки підвищенню
якості профілактичної роботи
упродовж звітного періоду кількість виявлених прикордонниками адмінправопорушень порівняно з аналогічним періодом
2011 року зменшилася на 2%.
У кращий бік було відзначено
й стан бойової та мобілізаційної
готовності відомства. Результати
перевірок комісій Адміністрації
Президента України та представників Генерального штабу ЗС
України засвідчили позитивну роботу керівництва органів управління з цього напряму діяльності.
Під час засідання Колегії обговорювалися й нагальні питання
роботи з персоналом. Як зазначив у своєму виступі директор
Департаменту персоналу АДПСУ
генерал-полковник
Михайло
КОВАЛЬ, сьогодні в країні провадяться безпрецедентні заходи по боротьбі з корупційними
проявами. У прикордонному відомстві робота в цьому напрямку
також ведеться доволі інтенсивно. Зокрема, офіцерами підрозділів внутрішньої безпеки здійснено низку раптових перевірок,
за результатами яких виявлено
серйозні порушення під час несення служби. Особливу тривогу
викликають порушення, виявлені
у Луцькому, Чопському та Сумському прикордонних загонах.
Незважаючи на зменшення,
у порівнянні з минулим роком,
кількості скарг про вимагання
хабарів на 30%, це питання також залишається актуальним.
Крім того, у діяльності деяких начальників прикордонних загонів
і відділів прикордонної служби
має місце послаблення управлінського контролю, неналежне реагування на інформування

внутрішньої безпеки, невжиття
адекватних заходів щодо повноти
проведення службових розслідувань, профілактики та усунення
передумов до правопорушень.
У цілому протягом 8-ми місяців нинішнього року краще
та результативніше з питань
виконавської дисципліни та організаційної роботи працювали:
Північне й Південне регіональні
управління, Львівський, МогилівПодільський і Чернігівський прикордонні загони. Водночас значно
послабилася робота в Східному
регіональному управлінні, Сумському, Луцькому, Чопському, Котовському та Сімферопольському
прикордонних загонах.
Підсумовуючи засідання Колегії та окреслюючи пріоритетні
напрями роботи на перспективу,
генерал армії України Микола
ЛИТВИН відмітив, що першочерговими аспектами діяльності
відомства є виконання завдань з
посилення прикордонної безпеки, забезпечення профілактики
та протидії корупції. Зокрема, він
вказав ряду посадових осіб на послаблення стилю управлінської діяльності, керівництва підпорядкованими підрозділами, упущення в
оперативно-службовій діяльності
з протидії контрабандній діяльності на державному кордоні та невжиття своєчасних заходів з реалізації вимог наказів і розпоряджень
Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо
дотримання культури поведінки
під час несення прикордонної
служби. Також він зосередив увагу
присутніх на необхідності підвищення якості та результативності
службової діяльності, закріплення
позитивного досвіду, отриманого
під час Євро-2012, підготовці підрозділів до зими тощо.
Після засідання Колегії
ДПСУ генерал армії України
Микола ЛИТВИН привітав і
нагородив грошовими преміями та відзнаками спортсменівприкордонників, які продемонстрували високі результати
на літніх Олімпійських іграх у
Лондоні.
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МВС чекають зміни
Колосальні зміни чекають найближчим часом на Міністерство внутрішніх справ України.
У відомстві заявляють, що серйозна реформа має початися тоді, коли вступить у дію новий
Кримінальний процесуальний кодекс, тобто з 19 листопада нинішнього року. Висока ймовірність,
що реформувати почнуть міліцію, а завершать уже – поліцію. Проекти законів «Про поліцію» та
«Про Державну службу правопорядку» вже зареєстровано у Парламенті України.
Øпальту підготував
Олег БОЙКО

У пояснювальній записці автори законопроекту
приводять переконливі аргументи необхідності змін.
Так, основні документи,
що визначають статус міліції, регулюють питання
проходження служби, порядок присвоєння спецзвань, прийняті ще до проголошення
незалежності
України. З однієї сторони
ці акти є застарілими, а з
іншої – вони суперечать
Конституції, всупереч якій
спецзвання міліції встановлено не Законом, а постановою Уряду. Але навіть
цією постановою не передбачено звання прапорщика,
старшого прапорщика та
генерал-полковника міліції,
які й сьогодні активно присвоюються співробітникам
органів внутрішніх справ.
Застаріла нормативноправова база обумовлює
необхідність внесення до Закону „Про міліцію”, прийнятого ще в грудні 1990-го,
численних змін і доповнень.
Але привести його до пуття
косметичними переіначеннями не вдається.
Змінити назву „міліція”
також доречно, адже це
слово означає нерегулярні
добровільні збройні формування з охорони правопорядку під час революційних
перетворень. Міліція і була
утворена як виконавчий
орган з охорони революційного суспільного порядку
після Лютневої революції
1917-го. Натомість слово
„поліція” означає систему державних органів, що
виконують на професійній
основі функції з охорони
громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

міліції в поліцію підтримує
20% українців. Але одним
перейменуванням не обмежаться, заявляє речник
відомства полковник міліції Володимир ПОЛІЩУК.
Він запевняє, що зміниться робота правоохоронних
органів, а також відмічає
низьку зарплату міліціонерів, через що деякі з них за
відповідну платню готові
закривати очі на правопорушення. Щодо зарплат правоохоронців один

Проект Закону „Про поліцію” складається з десяти
розділів і Прикінцевих положень. У першому розділі дається визначення та завдання поліції, а також правова
основа її діяльності, у другому – встановлено принципи
діяльності цієї структури.
Розділ третій присвячений
повноваженням
поліції,
четвертий – регламентує
питання щодо структури та
управління поліцією. Положеннями п’ятого розділу

проекту закону визначається правовий статус поліцейського, закріплюються його загальні права та
обов’язки тощо. Наступний
блок документа регулює
питання з присвоєннями
спеціальних звань. У ньому, зокрема, немає звань
старшини, прапорщика і
старшого прапорщика поліції, а також визначено, що
граничне звання генералполковника поліції встановлюється виключно за
посадою начальника Департаменту поліції.
Сьомий – десятий розділи, відповідно, стосуються питань проходження служби, соціального
захисту, фінансового та
матеріального-технічного
забезпечення, а також
контролю за діяльністю
поліції.

Поліцейська реформа
за цим законопроектом
стосуватиметься виключно Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до
загальної структури поліції мають увійти Департамент поліції в апараті
МВС, Головні управління
та Управління поліції в
АР Крим, областях, Києві,
Севастополі та на транспорті; міські, районні, районні в містах, міжрайонні
управління (відділи), лінійні управління, відділи,
відділення, пункти поліції,
а також навчальні заклади,
науково-дослідні установи
та установи забезпечення.
До складу поліції увійдуть
служби кримінальної поліції, поліції громадської
безпеки, транспортної поліції, досудового слідства, державної охорони,

внутрішньої безпеки, служби
забезпечення
та
експертно-криміналістична служба, а також Українське бюро Інтерполу в
Україні.
Автори законопроекту
не передбачають додаткових фінансових витрат,
пов’язаних з оргштатними
заходами перетворення міліції в поліцію. За їхнім обґрунтуванням, ці витрати
здійснюватимуться в межах
асигнувань, передбачених
на утримання МВС та за
рахунок штатної оптимізації при переатестації особового складу. Водночас вони
пропонують і проект нової
форми поліцейського, в
якій для презентації зобразили зірок світового кіно.
У МВС стверджують,
що згідно з соцопитуваннями нині перейменування

з авторів законопроекту
«Про Поліцію» – Валерій
КОНОВАЛЮК – під час
брифінгу у Верховній Раді
заявив: “Ми вважаємо,
що міліціонери рангом від
рядового до старшого сержанта, повинні отримувати не менше 5600 гривень,
а від молодшого лейтенанта до начальника департаменту – 7700 гривень”.
У процесі реформи МВС
автори законопроекту «Про
поліцію» пропонують також
перетворення внутрішніх
військ у державний правоохоронний орган спеціального призначення – Державну
службу правопорядку. Він
має діяти в системі МВС як
військове формування.
У пояснювальній записці до проекту закону
“Про Державну службу
правопорядку”
йдеться,

що її унікальність полягає
в тому, що вона виконуватиме
службово-бойові
завдання як в умовах мирного часу, так і за надзвичайних ситуацій, а також
братиме участь у забезпеченні оборони України,
захисті її суверенітету і
територіальної цілісності,
безпеки
прикордонного
простору, державної незалежності і національних
інтересів у разі збройної
агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу
шляхом
безпосереднього ведення (бойових) дій.
За цілями діяльності та
змістом запропонованого
проекту закону Державна служба правопорядку
є головним допоміжним
правоохоронним формуванням, покликаним кількісно посилювати класичні
правоохоронні структури:
у першу чергу, міліцію, у
другу – усі інші правоохоронні органи.
Сьогодні на рівні слухів
існує багато версій, що під
час реформи МВС поглине низку інших відомств та
служб, в тому числі вбере
в себе функції з охорони
держкордону. Проте в законопроекті “Про Державну службу правопорядку” чітко вказано, що вона
виконує покладені завдання у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади
в тому числі з органами і
підрозділами
Держприкордонслужби
України.
В питаннях прикордонної безпеки на Державну
службу правопорядку законопроектом пропонується покласти здійснення заходів, пов’язаних з
припиненням
збройних
конфліктів на державному
кордоні.
n
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Грузія
Нині відсоток довіри населення Грузії до поліції
становить понад 80%, хоча ще 10 років тому країна була під колосальним впливом криміналітету та
корупції. Почалася реформа МВС 2004-го з повної
ліквідації ДАІ. Протягом двох років з 85 тисяч співробітників органів внутрішніх справ 75 тисяч звільнили. Загальний штат відомства скоротився до 26 тисяч
осіб. Нові кадри в поліцію набирали за відкритим
конкурсом. Їхня зарплата збільшилася в 15-40 разів,
соціальна захищеність, стала суттєво вищою, але й відповідальність також. Щоб відучити правоохоронців і загалом чиновників від хабарів проводилися публічні заходи,
арешти, суди, які широко висвітлювалися в пресі. Обидва злочини – дача та отримання хабара в Грузії криміналізовані. Значну роль у боротьбі з корупцією в МВС відіграла
Генеральна інспекція (внутрішня безпека). Цей спецпідрозділ не лише виявляє нечистих на руку поліцейських, а й провокує їх на різні порушення.
Сприяє правомірності й автоматизація служби, відмова від непотрібних бюрократичних схем та невластивих функцій. Так, усі патрульні автомобілі оснащені апаратурою, що записує дії і розмови правоохоронців. У відомстві широко використовується
відеофіксація правопорушень, ведеться електронний документообіг, реєстраційні органи надають послуги за принципом «єдиного вікна». А завдяки роботі поліцейських у
великих прозорих кабінетах скляних офісів, її ефективність зросла на третину.

Російська Федерація
Із 1 березня 2011 року міліцію в Росії змінила
поліція. Реформа передбачала позачергову переатестацію та скорочення чисельності правоохоронців. У результаті – більш як 226 тисяч осіб було
звільнено, решта 875 тисяч стали поліцейськими.
Також були проведені серйозні ротації персоналу.
Однією з головних передумов перетворень в
МВС було свавілля та беззаконня в міліції, які назвали серйозною проблемою 81% росіян. 77% респондентів вважали себе малозахищеними від цього явища. Однак після
реформи ситуація не дуже змінилася. Низка резонансних убивств з тортурами на допитах показала, що поліція не стала гуманнішою. Результат чергового опитування у
квітні 2012 року: 83% росіян бачать у свавіллі поліції серйозну проблему, 73% вважають, що слабо захищені від нього.
Починаючи з травня нинішнього року, багато вищих чинів МВС, які відповідали
за реформу, на чолі з міністром Рашидом НУРГАЛІЄВИМ було звільнено з посад. Їхнє
місце зайняла команда міністра Володимира КОЛОКОЛЬЦЕВА, який стверджує, що
продовжуватиме сьогоднішню реформу, щоправда, бачить деякі помилки попередника, в тому числі виявив бажання переглянути минулорічне скорочення штатів. Водночас грошей на реформу йде чимало. Так, Мінфіном Росії було озвучено, що в бюджеті-2012 на ці цілі закладено 85 млрд. рублів, а на наступний рік планується 132 млрд.
рублів. Які ж від цього будуть результати покаже час…
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Цьогорічний тріумф українських
боксерів-прикордонників на лондонській
олімпіаді вже увійшов в історію.
Власникам олімпійських медалей в
Україні буквально не давали проходу
численні представники ЗМІ.
«ПУ» вирішив поцікавитися настроєм
прикордонних чемпіонів, їхніми
враженнями від Олімпіади та вивідати
боксерських секретів підготовки в
тренера, який, до речі, одному із золотих
медалістів доводиться рідним батьком.
Хто б міг уявити, що одному із нинішніх
чемпіонів з боксу лікарі в дитинстві
ставили діагноз «безнадійна дитина»
та пророкували постійні хвороби й
життя практично в лікарнях, а інший
перед тим як обрав боксерську кар’єру,
перепробував майже всі існуючі види
спорту… Про ці та багато інших цікавих
деталей із життя зіркових боксерів
читайте в сьогоднішньому номері «ПУ».
Спілкувалася
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Як козаки в Англії

тренерів, все таки відчувалося,
що не вистачає підтримки щирих
українських уболівальників. Та
й узагалі, за кордоном почуваєш
себе якось не в своїй тарілці, потрібно бути готовим до будь-чого.
Проте момент, коли ти сходиш
по трапу літака, що приземлився
в Борисполі, і ступаєш на рідний
асфальт, неможливо описати чи
передати словами. Розумієш: ось
вона, твоя рідна Батьківщина і
буквально за декілька секунд заряджаєшся такою енергією, що
можна знову йти на поєдинок і
завойовувати для України золото.
– У чому Вас обмежує тренер?
Дотримуєтесь якогось особливого,
боксерського раціону?

межувати у вживанні такої їжі й
солодощів. Адже боксеру треба
пам’ятати слова Ленокса Льюїса
«Якщо весь тиждень їв солодке,
то не чекай, що на рингу тобі
буде легко, а тим більше не сподівайся на перемогу!»
– Чи маєте якісь персональні
ритуали або забобони, що прино
сять успіх?
– Є в мене один такий ритуал.
Я читаю молитву перед боєм (і не
лише перед боєм). Розмова з Богом – ось мій талісман.
– Ви настільки релігійна лю
дина, наскільки про це пишуть у
ЗМІ?
– Не знаю наскільки цей
факт висвітлюють журналісти,

Олександр УСИК, олімпійський чемпіон 2012 року в категорії до 91 кг
– Які емоції переповнюють на
даний час олімпійського чемпіона?
– Якщо чесно, то надзвичайно втомлений: перельоти, привітання керівників держави, велика увага ЗМІ тощо. Але все це
ніщо, коли усвідомлюєш те, що
ти зробив. Тому така втома того
варта, чи не так?
– Безумовно! А як Вас підтриму
вали рідні, маленька донечка? Адже
всі залишилися вболівати вдома.
– Ви навіть не уявляєте, як
мені їх не вистачало. Проте з
сучасним розвитком технологій, ми мали можливість бачити
одне одного щодня! Донечка навіть намагалася вимовити слова
чи то підтримки, чи то настанов
до бою – я й сам не розібрав.
Що вже можна говорити, коли
мій батько настільки нервував,
що навіть навчився писати смсповідомлення (хоча раніше для
нього було проблемою навіть
просто знайти номер у телефонній книжці). Але чомусь я
підозрюю, що не обійшлося тут
без ощадності батька, який, щоб
не витрачати кошти на зв'язок з
Лондоном, вирішив освоїти сучасніший та значно дешевший
спосіб спілкування.
– Лондон, чужа земля, інші
люди, незвична атмосфера… Ма
буть, не вистачало підтримки
рідних уболівальників…
– Хоча ми всі прибули до
Англії своєю великою дружною командою спортсменів і

– По суті, тренер не забороняє
нічого. Алкоголь? Тут я й сам прекрасно розумію, що це не лише
для спортсмена шкідливо, а й
звичайним людям не на користь.
У дієті потреби не виникає, адже з
вагою проблем у мене ніби немає.
В основному намагаюся просто
здорово харчуватися, ось і все.
– Чим порадувала спортсме
нів англійська кухня?
– Як би дивно це не звучало,
проте особисто я вирішив трішки
позловживати англійською гостинністю (для нас там працював
безплатний McDonalds) і часто
дозволяв собі фаст-фуд. Зазвичай я намагаюся обмежуватися в
такій їжі. Але в Лондоні я заходив
у цей заклад і набирав стільки
страв, скільки душа забажає, та
навіть більше! В той момент це
було наче спробувати забороненого плода! Казка! Але ближче
до відповідальних поєдинків,
звичайно, доводилося себе об-

але особисто я вважаю себе віруючою людиною, щонеділі намагаюся відвідувати церкву, відзначаю всі церковні свята.
– Така віра прищеплювалася
батьками ще з дитинства?
– Те, що я став віруючою
людиною, має своє пояснення.
В дитинстві, коли я навчався
в другому класі, то дуже сильно хворів, по декілька місяців
міг пролежати в лікарні з різними діагнозами – від звичайної простуди до тяжкої форми
пневмонії. Я й досі пам’ятаю
фразу, яку сказала лікар моїм
батькам: «Це безнадійна дитина. Він приречений все життя хворіти!» Тоді я просто сів і
почав молитися. Не перестаю
звертатися до Бога й по сьогодні. Невдовзі я одужав і присвятив себе спорту. Ну, а зараз Ви
самі бачите результат.
– А як стосовно християнських
постів, їх теж дотримуєтеся?

– Фраза про винятки під час
посту для військових, дітей, хворих і спортсменів має до мене
безпосередній стосунок. Та й узагалі, коли тренуєшся, потрібно
постачати організм якоюсь енергією. Хоча в такий період (маю на
увазі піст) намагаюся максимально себе обмежувати.
– У чому ж полягають обме
ження перед поєдинками?
– Думаю, ні для кого не секрет, що перед особливо важливими поєдинками спортсмени
обмежують себе в близькості з
жінкою, що цілком виправдано.
Я не став винятком.
– Уявіть, що Ви зараз стоїте
біля рингу, в повній готовності до
бою… Початок поєдинку за 5 хви
лин. Про що (або про кого) Ви в цей
момент думаєте?
– Після молитви я починаю
в своїй уяві прокручувати можливий хід поєдинку, дії суперника, а також свої дії. Можу просто
заплющити очі і, ніби занурю
ючись у гіпноз, уявляти всі можливі ситуації, що можуть на мене
чекати на рингу.
– Ступаючи на ринг у Лондоні,
уявляли всю відповідальність, яка
на Вас покладалася? Адже від
стоювали честь усієї держави?..
– Скажу одне: я пишаюся
тим, що народився, виріс і вихований в Україні. А коли на Олімпіаді майоріє жовто-блакитний
прапор, звучать такі рідні серцю
звуки гімну, то немає більшого
щастя, аніж усвідомлювати, що
ти – гідний син великої держави.
Повірте, більшого стимулу не потрібно.
– Ви і Денис БЕРИНЧИК явно
виділялися з-поміж усіх спортс
менів характерними козацькими
зачісками. Чим викликаний такий
патріотичний образ?
– Так, це моя гордість. Я радий, що тепер про нас говорять,
і що ми – українці. На запитання «звідки я родом», я відповідав, що з України. Дуже часто
перепитували: «Це Росія?», і тут
мені доводилося ґрунтовно пояснювати різницю між двома
країнами.
– Після переможного бою Ви
танцювали гопака? Це було на
емоціях чи продуманий піар-хід?
– Хочу сказати, що взагалі маю таку слабкість – потан-

цювати після успішного бою.
Часто-густо це був просто якийсь
імпровіз. Але не цього разу. Гопак гармонійно доповнив дух
козацтва, з яким ми прибули на
Олімпіаду.

Василь ЛОМАЧЕНКО, дворазовий олімпійський чемпіон 2008
і 2012 років, дворазовий чемпіон
світу 2009 і 2011 років, чемпіон
Європи 2008 року. Вагова категорія – до 60 кг.
– Василю, яку палітру відчут
тів переживаєте після олімпій
ської перемоги в Лондоні?
– Знаєте, все це дуже круто,
радісно, весело та емоційно. Проте є в цьому й багато негативних
моментів. По-перше, весь час
потрібно себе контролювати,
слідкувати за поведінкою та висловлюваннями (а особливо в
спілкуванні з нашими журналістами). По-друге, що дуже неприємно – в такі хвилини у тебе
з’являється стільки друзів і далеких родичів, про яких ти навіть
не підозрював і ніколи б не знав,
якби не спортивні успіхи. Ось це
не дуже прикрашає радість перемоги.
– З якого віку Ви почали зай
матися спортом?
– Хоча в усіх офіційних джерелах пишуть, що я почав свою
спортивну кар’єру з 6-ти років,
мушу відкрити секрет, що цей
момент настав дещо раніше, років з 4-ох.
– Уявляли себе колись в ін
шому виді спорту? Чи бокс став
першим і єдиним вибором?
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ТЕТ-А-ТЕТ
– Усе було якраз навпаки.
Приблизно в десять років я вже
остаточно визначився, що хочу
присвятити своє життя боксу.
А до того моменту чим тільки я не займався: і футболом, і
греблею, і легкою атлетикою.
Встиг спробувати себе майже
всюди!
– Той факт, що рідний батько
і тренер поєдналися в одній особі,
допомагає чи навпаки іноді зава
жає?
– Я вважаю, що в будь-якому
випадку це краще, аніж якби
моїм тренером була абсолютно
стороння людина. Адже так я
цілком упевнений: батько ніколи не порадить мені гіршого.
– Де у ваших стосунках за
кінчується межа між тренером і
батьком?

– Такий ефект невимушеності щоразу коштує мені всіх
зусиль, яких я прикладав під
час тренувань, наскільки я вижимав із себе максимум сили,
наскільки відповідально підходив до вказівок тренера тощо.
Насправді за цими декількома
хвилинами на рингу прихована
дуже важка праця, в першу чергу
над собою.
– Більшу частину часу Ви
присвячуєте тренуванням. А чим
займаєте вільний від занять час?
– Надзвичайно захоплююся риболовлею. Особливе задоволення приносить їзда на авто,
причому на неймовірно великій
швидкості. Мені подобається
адреналін, який при цьому виділяється. Люблю ходити на полювання, а зараз у мене з’явилося

великих спортсменів (у даному
випадку говоримо не про бокс),
коли вони починали займатися
з 20-ти років. Мабуть, свою роль
відіграють якісь вроджені якості
чи задатки. Але працею можна
зробити неможливе, це я Вам гарантую.
– Я знаю, що Ви з Олександром
УСИКОМ перепливаєте лиман. Це
одне із завдань, які тренер змушує
виконувати в ході підготовки?
– Я б не сказав, що тренер
нас до чогось змушує. Просто ми самі усвідомлюємо, що
невід’ємною частиною тренувань є гартування сили волі.
Адже таке заняття важко назвати
заняттям в задоволення. Навпаки, ти повинен змусити себе робити те, чого тобі робити взагалі
не хочеться. Саме таким чином з

золото здобували

– Особисто в мене такого поділу не існувало ніколи та й не
буде існувати. Я б навіть сказав,
що для мене він, передусім, батько, а вже потім – тренер. Навіть
під час тренувань. Ну, принаймні
я так себе поводжу.
– Як воно бути в такому мо
лодому віці вже дворазовим олім
пійським чемпіоном?
– Насамперед, мушу сказати,
що для спорту цей вік не такий уже
й молодий. Зараз мені 24, за 4 роки
28, а там уже не так багато шансів
повторити успіх молодості. Та й
із прикладів світових зірок боксу можна побачити, що дво- або
триразовими чемпіонами ставали
саме у віці 30-32 років максимум.
– Ви вже плануєте третю
олімпійську нагороду?
– Поки що дуже важко щось
загадувати наперед. Звичайно,
мрії є, але єдине, що мені потрібно на даний час – це трішки відпочити і нормально усвідомити
те, що відбулося в Лондоні.
– Чи хвилюєтесь безпосе
редньо перед початком бою, що
можете програти супернику?
Уявляєте собі таку ситуацію?
– Звичайно. Знаєте, є такі
категорії спортсменів, яким усе
одно, і вони впевнено ступають
на поєдинок. Я вважаю, що саме
такі бійці ніколи й не стають великими чемпіонами. А ось якщо
людина припускає таку можливість, то пізніше це дозволяє їй
в один момент стрибнути, як-то
кажуть, вище своєї голови.
– Якщо спостерігати зі сто
рони за боями, то складається
враження, що Ви справляєтеся зі
своїми суперниками, немов із діть
ми, так легко і невимушено. Чого
ж насправді це коштує?

ще одне хобі – виховання маленького сина.
– Ви вже маєте досвід участі
у двох олімпіадах – у Пекіні 2008
року і цьогорічній – у Лондоні. Чим
вони відрізнялися?
– Відразу ж відчувалася різниця менталітетів двох країн – Китаю та Великобританії.
Особисто для мене атмосфера в
Пекіні була набагато дружелюбнішою. Там якось менше відчувалося напруження такої визначальної події, як Олімпіада. Іноді
в Лондоні дратували такі дрібниці, як наприклад, прибирання в
кімнатах. Ось для прикладу, на
попередній Олімпіаді у кімнату
не заходив жоден прибиральник,
коли ми знаходилися всередині, а чекав поки ми звільнимо
кімнату. А ось тут до нас у номер
могли зайти і поставити перед
фактом: «Звільняйте приміщення, ми прибираємо зараз або не
прибираємо взагалі». Безумовно,
така дрібниця не є визначальною, коли говоримо про загальне
враження про країну чи Олімпіаду, але негативний відбиток всетаки залишився.
– Чим запам’яталася столи
ця Великобританії? Екскурсії ж
для Вас точно проводили…
– Так, звичайно, нас знайомили з визначними загальновідомими місцями Лондона. Весело, цікаво, але я б туди ще раз не
хотів повернутися.
– На Вашу думку, з якого віку
потрібно починати виховувати в
собі чемпіона? Це варто робити з
раннього дитинства, як у даному
випадку?
– Не можу сказати, що це
обов’язково варто починати з
дитинства. Історія знає багатьох

часом ти починаєш виховувати в
собі чемпіона.
– На всіх офіційних зустрічах
і за нагородами Ви виходили одяг
нуті в прикордонні кашкети. Ма
буть, не всім було зрозуміло що це
означає…
– Ви правильно підмітили.
Іноді після розміщення своїх фотографій у соціальних мережах,
цікаво було читати, як люди коментували наші головні убори.
Особливо мою увагу привернуло
припущення, що ми з повітряних
сил! Проте для мене завжди було
гордістю підкреслити, що ми –
представники
прикордонного
відомства України.

Анатолій Миколайович ЛОМАЧЕНКО, батько і тренер дворазового олімпійського чемпіона
Василя ЛОМАЧЕНКА
– Насамперед, прийміть ві
тання з перемогою, адже можна
вважати, що це наполовину Ваша
заслуга…
– Я щиро вдячний, проте
великої своєї заслуги в перемозі сина не вбачаю. У нас є така
приказка: «Якщо спортсмен
виграє, то це його перемога, а
якщо програє, то це – поразка
тренера». Так ось у даному випадку можете привітати мене з
тим, що я всього-на-всього не
програв.
– Коли Ви вирішили, що син
стане спортсменом?
– Якщо чесно, то це було вирішено ще до його народження.
– Тобто було бажання продов
жити династію спортсменів?

– А чому б і ні! У мене дочка
– майстер спорту міжнародного
класу з акробатики. Її партнерка
– уже моя невістка. Як бачите, все
сприяє тому, аби в нашій родині
спортивна нитка не обривалася.
– Олімпійського чемпіона ви
ховати нелегко, а тим більше,
якщо він ще й Ваш син…
– Тут мушу сказати одне –
неможливо виховати щось у
людині, якщо вона сама того не
захоче. Адже при бажанні можна досягнути чого завгодно. Всі
ті, хто чогось у своєму житті досягнули, то лише завдяки тому,
що дуже сильно цього хотіли. І
це факт. Тому в цьому сенсі мені
було дуже легко. Знаєте, я захоп
лююся тими тренерам, котрі готують спортсменів із людей, які
не мають жодного бажання чогось добиватися. Перед такими
людьми я схиляю голову.
– Тобто у спортивному танде
мі Ломаченків гармонійно поєдна
лися бажання й навики боксера та
безперечний професіоналізм його
тренера?
– У певній мірі так воно і є.
Знаєте як говорять «Хто є щасливою людиною? – Щасливою є та
людина, котра із задоволенням
іде на роботу». Так ось у нашій
ситуації саме так усе й відбувається. Мені подобається направляти хорошого спортсмена (а заразом і сина), а йому приносить
задоволення те, що він робить і,
звичайно, результат.
– Якими словами можна опи
сати Ваші тренування? Як вони
проходять?
– Хочу сказати, що для нас
це процес творчий. Ми з задоволенням приходимо в зал і ще
з більшим задоволенням із нього
повертаємося.
– Василь запевняв, що осо
бисто для нього ніколи не існувало
чіткої межі між батьком і тре
нером. Чи так воно й для Вас?
– У нас так склалися доволі
демократичні стосунки. Немає
такого, що під час тренування
ми не син і батько, а вдома ми
не тренер і спортсмен. Сімейноділові стосунки постійно переплітаються, і я вважаю, що це
хороша тенденція.
– Під час тренувань застосо
вуєте якісь особливі прийоми для
своїх підопічних?

– Звичайно, є комплекс
вправ, які входять до обов’язкової
програми підготовки. Проте у
всьому іншому ми виходимо
тільки з бажання. Іноді, якщо у
всіх є бажання і настрій, ми можемо просто пробігти 42 км. Робити це проти чиєїсь волі, думаю,
було б величезною помилкою.
– Сюди ж належить і плаван
ня на дистанцію 10 км?
– Точно така ж ситуація. Кожен сам вирішував, чи пливти
йому таку відстань чи ні. Адже
треба було 5 годин перебувати
у воді. Немає сенсу змушувати
себе робити це, якщо не маєш
бажання чи настрою.
– Чи завжди співпадають ба
жання і настрій Василя з Вашими
настановами?
– Якщо я скажу, що в нас усе завжди гладко, без якихось непорозумінь, то це буде неправдою. Іноді в
нас різні погляди на доцільність виконання тієї чи іншої вправи. Відразу на емоціях різко можуть бути
сказані якісь слова, але буквально
за мить ми обговорюємо проблему
і рухаємося вперед. Тобто все надзвичайно просто і легко.
– У чому, на Ваш погляд, успіх
Василя ЛОМАЧЕНКА?
– Окрім прагнення чогось досягнути в житті, Василь володіє
хорошими фізичними даними. Він
– усебічно розвинутий спортсмен,
спробував себе у найрізноманітніших видах спорту. Вважаю, що
це свого часу також вплинуло на
його розвиток у технічному плані. Василь досить пристойно грає
у баскетбол, виступав на чемпіонаті України «Шкіряний м’яч» з
футболу, також полюбляє і хокей.
Тобто всі ці ігри так чи інакше розвивали його координацію рухів,
що в подальшому дозволило йому
досить спритно поводити себе на
рингу.
– У момент, коли син вже ви
ступає на рингу, які відчуття пе
реживаєте Ви: і як батько, і як
тренер?
– Якщо чесно, то в такі хвилини я за нього не хвилююся.
Мене турбують інші речі. Під час
поєдинків дещо нижчого рівня я
хвилююся за суперників Василя,
адже хлопці іноді справді на голову нижчі в професійному плані.
Бували випадки, коли мені доводилося його просто заспокоювати
і просити збавити темп, адже він
міг добряче нашкодити іншому
боксеру. Проте на чемпіонатах
світового класу мене турбує справедливе суддівство. А в технічному
плані я за сина спокійний.
n
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21:30 «ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО МОРЯ-3»

02:25 «ПРИНЦ ЗЛОДІЇВ»

1+1

НТН

УКРАЇНА

1+1

Виверження вулкана розбудило
колонію лютих хижаків, що дрімали в його надрах. Зграя птеродактилів, перевірених вбивць
з далекого минулого, вибралася
на волю, і зараз ці тварюки дуже
голодні!

Спеціальний агент ФБР Уїлл Грем
після арешту Ганнібала Лектера
йде зі служби в Бюро. Однак поява нового моторошного серійного вбивці змушує Грема повернутися на службу. Безжальний монстр вирізає цілі родини.

Англія стогне під владою принца
Джона, поки законний король
Річард б'ється в хрестовому поході. Прості англійці жебракують,
сплачуючи непосильні податки.
І лише розбійник Робін Гуд вирішує їм допомогти...

календар
06.40 Мультфiльм
06.45 Вчимося разом
06.50, 07.50 Хазяїн у домi
07.20 Країна on line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.20, 00.35 Помiж
рядками
08.40 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня

09.35, 12.10, 20.55

Офiцiйна хронiка

09.45 Точка зору
10.05 Легко бути жiнкою
10.50 Про головне
11.10 Шеф-кухар країни
12.20, 15.20, 18.45, 21.25,
05.50 Дiловий свiт
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.10 Х/ф «Дорогою до
Берлiна»

14.40 Вiкно в Америку
15.00, 18.20 Новини
15.15 Euronews
15.35 Х/ф «Заради

декiлькох рядкiв»

16.45, 04.15 Х/ф «Професiя
слiдчий». 1 с.

18.00 Свобода вибору.

21.00
21.20
21.35
21.50

01:10 «ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН»

Нові пригоди Джека та його
друзів Уілла Тернера та Елізабет
Суонн. Уїллу і Елізабет доведеться об'єднатися з самим
капітаном Барбоссою, щоб вирушити на край світу і врятувати
свого друга – Джека Горобця.

ПЕРШИЙ
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православний

18.10
18.30
19.00
19.30
20.00
20.20

00:30 «ПТЕРОДАКТИЛЬ» (Фантастика)

Реальне життя
Справжня Україна
Агро-News
Х/ф «Батькiвщина»
Свобода вибору
Сiльрада
Вибори-2012.
Передвиборна
агiтацiя. Полiтична
партiя «Українська
Нацiональна
Асамблея»
Пiдсумки дня
Плюс-мiнус
Країну – народовi!
Смiшний та ще
смiшнiший

ІНТЕР
05.30 Мультфiльм
05.50 Х/ф «Веселi
Жабокричі»

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
10.00
12.00
12.15
14.15
15.10
16.15
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.00
02.55
04.25
04.55
05.05

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Детективи
Т/с «Я прийду сама»
Новини
Т/с «Я прийду сама»
Слiдство вели...
Право на зустрiч
Чекай на мене
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Я прийду сама»
Т/с «Смерш» Y
Х/ф «Грошi вирiшують
усе» Y
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»

1+1
06.15
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.40
11.25
11.50
12.55
14.05
15.15

16.40
17.45
18.25
19.30
20.15
21.30

01.15
01.30
02.25
04.00
04.55

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
6 кадрiв
Т/с «Слiдаки»
Т/с «Слiдаки»
Знiмiть це негайно
Iлюзiя безпеки
Пекельна кухня-2
Росiйськi сiмейнi
драми
Пробач менi, моя
любове
ТСН. Особливе
Т/с «Склiфосовський»
ТСН
Багатi теж плачуть
Х/ф «Пiрати
Карибського моря-3.
На краю Землi»
ТСН
Пробач менi, моя
любове
Х/ф «Принц злодiїв»
Т/с «Слiдаки»
Iлюзiя безпеки

ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.50 Спорт
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.45 Факти тижня
08.45 Факти
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.40 Х/ф «Мiстер Няня»
12.35 Анекдоти по-

12.45
12.55
13.00
15.25
16.40
18.45
19.25
19.30
20.15
22.40
22.55
01.00
01.05
02.05
02.35
04.15

українськи
Факти
Спорт
Х/ф «Професiонал»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Факти. Пiдсумки дня
Свобода слова
Спорт
Надзвичайнi новини
Факти
Свобода слова
Свiтанок

СТБ
05.45 Документальний
детектив
06.10 Т/с «Комiсар Рекс»
06.55 Все буде добре!
09.00 Неймовiрна правда
про зiрок
Неймовірні факти
про життя зірок
вітчизняного та
світового шоубізнесу. Цікаві та
актуальні новини,
ексклюзивні відео
та інтерв’ю із знаменитостями. Тепер глядачі можуть спробувати
зрозуміти події
своїх кумирів.

10.40
14.50
15.55
18.00
18.20
20.05
22.00
22.40
23.45
00.40
02.20
02.30
03.45

Х/ф «Мамочка моя»
Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-3
Вiкна-Новини
Детектор брехнi-2
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Днi Турбiних»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.15 Т/с «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидець.
Найкумеднiше

06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Пiдйом

07.30, 08.30, 19.00
Репортер

09.00 Т/с «Не родись
09.55
13.30
13.35
14.35
14.50
14.55
15.45
15.50
16.55
17.55
19.30
19.40
20.00
21.05
22.05
23.10
00.15
01.20
01.35
01.45
01.50
02.35
03.25
03.40
04.10
04.35
05.05

вродливою»
Т/с «Татусевi доньки»
Kids’ Time
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
Kids’ Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Короткий курс
щасливого життя»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Ясновидець»
Т/с «Останнiй акорд»
Життя в обiймах
квiтiв
Сон А. Костомарової
Подорож у втрачене
минуле
Портрет, написаний
глибиною
Останнiй лоцман

НТН
06.05 Х/ф «Я служу на

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Єфросинiя.

07.30
08.30
09.00
11.05
14.55
18.30
19.00
19.30
21.45
22.00

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.00 Т/с «Слiд»
10.00 Х/ф «Механiк»
12.00 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.20 Подiї
17.10, 19.15, 03.35 Подiї–

23.00
00.00
00.30
02.15
02.45
03.50

Продовження»

кордонi»
Агенти впливу
Правда життя
Т/с «Розкол»
Т/с «УГРО»
Т/с «Каменська-3»
Правда життя
Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: Нью-Йорк7»
Свiдок
Х/ф «Птеродактиль»
Свiдок
Речовий доказ
Агенти впливу

ТЕТ
08.45, 14.35 Т/с
«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi-Хiлз
90210. Нове
поколiння»
11.50, 19.00 Богиня шопiнгу
12.15 Богиня шопiнгу. Без
цензури
12.55 Одна за всiх
13.35 Т/с «Маргоша»
15.40, 00.25 У ТЕТа тато!
16.05 Королева балу-2
17.15 Маша та моделi-2
17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.25, 00.55 Бар «Дак»
20.00 Дайош молодьож!
20.25 Т/с «Зайцев +1»
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Дурнєв + 1

Спорт

17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.40 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Країна 03»
22.00 Х/ф «Гладiатор»
01.10 Х/ф «Червоний
Дракон»

04.20 Т/с «Дорожнiй
патруль 9»

05.10 Срiбний-апельсин
ФУТБОЛ
08.15 ЧУ. «Металург» (Д) –
«Арсенал»
10.15 Чемпiонат Iталiї.
«Торiно» – «Iнтер»
12.15 Street stуle
12.30 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» – «Реал»
14.30 Д/ф «Найкращi
футболiсти всiх
часiв»
15.30, 04.20 Чемпiонат
Iталiї. Огляд туру
16.20 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
17.20, 03.15 Чемпiонат
Нiмеччини. Огляд
туру
18.30, 20.55 Футбол live
18.55 ЧУ. Перша лiга.
«Сталь» –
«Севастополь»
21.30 Futbol Mundial
21.55 Чемпiонат Англiї.
«Евертон» –
«Ньюкасл»
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07:05 «ХЛІБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

00:30 «ВІЙНА СВІТІВ. ВТОРГНЕННЯ»

00:30 «СКАРБ ГРАНД-КАНЙОНУ»

01:15 «СВАВІЛЛЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ»

НТН

НТН

1+1

ІНТЕР

Вихователька дитячого будинку
везе хліб голодуючим дітям, її
попутники – поранений чекіст
Горбач і матрос Саша. До них
приєднюється начальник вокзалу Зайцев з трьома злитками
золота для Наркомфіну.

Війна з прибульцями закінчилася несподівано. Загарбники загинули. Але одного разу знову
блиснули космічні блискавки,
здригнулася земля і виття серен
сповістило про початок наступної фази вторгнення ...

У перші роки ХХ століття експедиція археологів під керівництвом доктора Джордана здійснює
дивовижне відкриття: у печерах
Гранд-Каньйону перебуває
древнє, нікому невідоме місто,
повне таємниць і скарбів...

У хуліганську школу приходить
новий вчитель і знаходить ключик
до серця важких «діточок». Ну а
всі ці наркомани, бандити і хулігани, звичайно ж, тільки й чекають, щоб хоч хто-небудь простягнув їм руку допомоги...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православний

05.30 Т/с «Я тебе нiколи не

календар
06.40 Мультфiльм
06.45 Вчимося разом
06.50, 07.50 Хазяїн у домi
07.20 Країна on line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.20, 00.35 Помiж
рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня

07.00
07.10
07.30

09.35 Свiтло
10.00 Легко бути жiнкою
10.35 Кубок свiту з футболу

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
09.55

12.05, 15.15, 18.45, 21.15,
05.50 Дiловий свiт
12.10 Хай щастить
12.30 Х/ф «Четверта

12.00
12.30
13.00
14.55
15.50

09.25, 11.55, 20.55

Офiцiйна хронiка

2014. Щоденник
ФIФА
11.05 В гостях у Д. Гордона

висота»
13.35 Х/ф «Зустрiч перед
розлукою»
15.10 Euronews
15.25 Х/ф «П'ять хвилин
страху»
16.50, 04.30 Х/ф «Професiя
слiдчий». 2 с.
18.00 Свобода вибору.
Реальне життя
18.10 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012.
Передвиборна
агiтацiя. Партiя
Пенсiонерiв України
19.30 Свобода вибору
20.20 Х/ф «Нова полiтика»
21.25 Адреналiн
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи
23.45 Т/с «Епоха честi»
01.45 Фестиваль «Покров»

18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.00
01.15
02.40
03.10
03.20
03.25
03.30
05.00

забуду»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Детективи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Судовi справи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Я прийду сама»
Т/с «Пiд прикриттям»
Х/ф «Свавiлля в
середнiй школi» X
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Д/с «Жадiбнiсть»
Знак якостi

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.40
11.25
11.50
12.55
14.05
15.20
16.45
17.45
18.25
19.30
20.15
21.30
23.15
23.30
00.30
02.10
03.45
04.00
04.50

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
6 кадрiв
Т/с «Слiдаки»
Т/с «Слiдаки»
Знiмiть це негайно
Iлюзiя безпеки
Пекельна кухня-2
Росiйськi сiмейнi
драми
Пробач менi, моя
любове
ТСН. Особливе
Т/с «Склiфосовський»
ТСН
Мамо, я одружуюсь?
Мiняю жiнку-6
ТСН
Пробач менi, моя
любове
Х/ф «Скарб ГрандКаньйону»
Х/ф «Принц злодiїв»
ТСН
Т/с «Слiдаки»
Iлюзiя безпеки

05.20
05.35
06.35
06.50
06.55
07.30
07.40
08.45
09.30
09.35
10.35
12.45
12.55
13.00
15.20
16.35
18.45
19.25
19.30
20.15
22.40
23.55
00.10
01.10
01.15
02.15
03.30
03.40
04.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Опери»
Факти. День
Спорт
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Т/с «Кодекс честi-3»
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Рубiкон»
Факти
Т/с «Пiд
прикриттям-2»
Свiтанок

НОВИЙ

05.40 Документальний
06.05
07.50
09.15
11.05
13.45
15.55
18.00
18.20
20.00

детектив
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-3
Х/ф «Привiт, кiндер!»
Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Фермер шукає
дружину-2
Кожному учаснику фермеру належить зважити
всі за і проти і
прийняти рішення, хто ж буде
продовжувати
участь, а хто буде
змушений залишити проект ...

22.00
22.40
23.45
00.45
01.35
03.05
03.15
04.25

Вiкна-Новини
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Днi Турбiних»
Нiчний ефiр

05.15 Т/с «Стройбатя»
06.00 Очевидець.
06.40
06.45
07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.30
13.35
14.35
14.50
14.55
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.15
01.25
01.40
01.50
02.35
03.30
03.55
04.50
05.00

Найкумеднiше
Пiдйом
Очевидець.
Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi доньки»
Kids’ Time
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
Kids’ Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Школа»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Ясновидець»
Т/с «Останнiй акорд»
Так нiхто не кохав
Загублений рай
Скiфи
Врятований любов'ю

УКРАЇНА

НТН

06.00 Легенди карного

06.00 Т/с «Єфросинiя.

07.05 Х/ф «Хлiб, золото,

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Країна

розшуку

08.30
09.00
10.00
12.00
12.30
14.30
16.30
17.00
19.00
19.30
21.45
22.00
23.00
00.00
00.30

наган»
Свiдок
Кримiнальнi справи
Т/с «Знахар-2»
Т/с «Детективи»
Т/с «Херувим»
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Знахар-2»
Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: НьюЙорк-7»
Свiдок
Х/ф «Вiйна свiтiв.
Вторгнення»

ТЕТ

08.45, 14.35 Т/с
«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi-Хiлз
90210. Нове
поколiння»
11.50, 19.00 Богиня шопiнгу
12.30, 20.25 Т/с «Зайцев +1»
12.55 Одна за всiх
13.35 Т/с «Маргоша»
15.40, 00.25 У ТЕТа тато!
16.05 Королева балу-2
17.15 Маша та моделi-2
17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.25, 00.55 Бар «Дак»
20.00 Дайош молодьож!
21.00 Т/с «Дiффчатка»
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»

Продовження»

03»

11.00, 22.15 Т/с «Глухар.
Повернення»

12.10, 04.30 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 19.15, 03.45 Подiї–
Спорт

17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

00.15 Т/с «Подружжя»
01.15 Х/ф «Гладiатор»
05.20 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.05, 14.45, 17.50, 21.30

Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
08.15 ЧУ. «Металург» (З) –
«Говерла»

10.15, 14.00, 03.15

Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
11.00 Futbol Mundial

11.30, 12.30, 16.30, 17.30

Лiга чемпiонiв УЄФА.
Зворотнiй вiдлiк
12.00 Прес-конференцiя
тренера ФК «Шахтар»
12.45 Street stуle
16.00, 21.00 Журнал Лiги
чемпiонiв
17.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
Вiдкрите тренування
ФК «Шахтар»
18.50 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
22.50 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» – «Реал»
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06:45 «ХОЧУ ДО В’ЯЗНИЦІ» (Комедія)

11:40 «КОХАННЯ ПІД НАГЛЯДОМ»

00:50 «МІСТЕР БІН НА ВІДПОЧИНКУ»

01:20 «МЕРЛІН І КНИГА ЧУДОВИСЬК»

НТН

СТБ

УКРАЇНА

1+1

Економічна криза вносить корективи в життя майстрового Семена
Лямкина – сучасного Лівші. Втративши роботу, він виявляється
втягнутим у велику аферу. Щоб
уникнути в'язниці, Семен вирішує
відсидітися за кордоном.

Неприємності в житті Насті наступили раптово і підряд. Напередодні весілля вона дізнається
про зраду коханого. Начальник,
звільняє її з роботи. І наостанок,
посварившись з батьками, вона
йде із дому...

Містер Бін вирушає відпочити на
південь Франції, залишаючи за
собою всюди сліди своїх пригод.
Бідолага знімає про свої невдачі любительський відеофільм,
який примудряється навіть показати на Каннському фестивалі.

За двадцять років, що минули
після падіння Камелота, Мерлін
перетворився на відлюдника. На
його пошуки вирушають лицарі,
які не можуть миритися, що господарем «Нового Камелота»
став злий чарівник.

ПЕРШИЙ
06.35 Православний

ІНТЕР
05.30 Т/с «Я тебе нiколи не

06.40 Мультфiльм
06.45 Вчимося разом
06.50, 07.50 Хазяїн у домi
07.20 Країна on line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.20, 00.35 Помiж

07.00 Новини
07.10 Ранок з «IНТЕРом»
07.30 Спорт у

календар

рядками
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня

09.15, 11.55, 20.55

Офiцiйна хронiка

09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами

10.00 Легко бути жiнкою
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.10, 15.15 Дiловий свiт
12.30 221. Екстрений

виклик. Тиждень
13.20 Х/ф «Мiй друг Iван
Лапшин»
15.10 Euronews
15.20 Х/ф «Я вас
дочекаюсь»
16.25, 04.30 Х/ф «Професiя
слiдчий». 3 с.
17.35 Країну – народовi!
18.00 Свобода вибору.
Реальне життя
18.10 Справжня Україна
19.00 Вибори-2012.
Передвиборна
агiтацiя. Полiтична
партiя УДАР
В. Кличка
19.30 Свобода вибору
20.20 Вибори-2012.
Передвиборна
агiтацiя. «Партiя
регiонiв»
20.50 Лото «Мегалот»
21.15 Плюс-мiнус
21.35 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00 Змова проти Євро
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи

забуду»

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
09.55
12.00
12.30
13.00
14.55
15.50
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.00
01.15
01.40
03.10
03.40
03.50
03.55
04.00
04.45

«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Детективи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Судовi справи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Я прийду сама»
Т/с «Пiд прикриттям»
Парк автомобiльного
перiоду
Муз. фiльм «Стiна»
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Д/с «Жадiбнiсть»
Знак якостi

1+1
06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.40
11.25
11.50
12.55
14.05
15.20

16.45
17.45
18.25
19.30
20.15
21.30
22.50
00.00
00.15
01.20
03.00
03.25
04.55

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
6 кадрiв
Т/с «Слiдаки»
Т/с «Слiдаки»
Знiмiть це негайно
Iлюзiя безпеки
Пекельна кухня-2
Росiйськi сiмейнi
драми
Пробач менi, моя
любове
ТСН. Особливе
Т/с «Склiфосовський»
ТСН
На ножах
Територiя обману
Грошi
ТСН
Пробач менi, моя
любове
Х/ф «Мерлiн і книга
чудовиськ»
ТСН
Х/ф «Скарб Великого
каньйону»
Iлюзiя безпеки

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
05.25 Факти
05.40 Свiтанок
06.40 Дiловi факти
06.50 Спорт
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.35 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Морськi

СТБ
05.55 Документальний

06.20
08.05
09.45
11.40

дияволи»

16.30
18.45
19.25
19.30
20.15
22.40
23.55
00.10
01.10
01.15
02.15
03.00
03.35
04.15

детектив
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Фермер шукає
дружину-2
Х/ф «Кохання пiд
наглядом»

06.40
06.45

Неприємності в
житті Насті наступили раптово і підряд. Напередодні весілля вона
дізнається про
зраду коханого.
Начальник, звільняє її з роботи. І
наостанок, посварившись з
батьками, вона
йде із дому...

15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Т/с «Кодекс честi-3»
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Рубiкон»
Факти
Т/с «Пiд
прикриттям-2»
Свiтанок

НОВИЙ
05.10 Т/с «Стройбатя»
06.00 Очевидець.

13.45
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.40
01.30
03.00
03.10
04.10

Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Вiкна-Новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МастерШеф-2
Вiкна-Новини
МастерШеф-2
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Днi Турбiних»
Нiчний ефiр

07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.30
13.35
14.35
14.45
14.50
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.05
22.05
23.10
00.15
01.25
01.40
01.50
01.55
02.40
03.30
03.45
04.10
04.30

Найкумеднiше
Пiдйом
Очевидець.
Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi доньки»
Kids’ Time
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
Kids’ Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Школа»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Ясновидець»
Т/с «Останнiй акорд»
Княгиня Ольга
Птахи гнiзда Марiї
Г. Нарбут. Живi
картини
Мольфар

НТН
06.45 Х/ф «Хочу до

УКРАЇНА
11.00 Т/с «Глухар.

08.30
09.00
10.00
12.00
12.25
14.35
16.30
17.00
19.00
19.30
21.45
22.00

12.10, 04.30 Нехай говорять
15.35, 03.10 Щиросердне

в'язниці»
Свiдок
Кримiнальнi справи
Т/с «Знахар-2»
Т/с «Детективи»
Т/с «Херувим»
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Знахар-2»
Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
23.00 Т/с «CSI: НьюЙорк 7»
00.00 Свiдок00.30 Х/ф «Записки
Лазаря»

ТЕТ
08.45, 14.35 Т/с
«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi-Хiлз
90210. Нове
поколiння»
11.50, 19.00 Богиня шопiнгу
12.30, 20.25 Т/с «Зайцев +1»
12.55, 21.00 Т/с
«Дiффчатка»
13.35 Т/с «Маргоша»
15.40, 00.25 У ТЕТа тато!
16.05 Королева балу-2
17.15 Маша та моделi-2
17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.25, 00.55 Бар «Дак»
20.00 Дайош молодьож!
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»

Повернення»

зiзнання

16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.30 Подiї
17.10, 19.15, 03.45 Подiї–
Спорт

17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 03.50 Говорить
Україна

21.00 Т/с «Iнтерни»
21.30 Футбол. Лiга

чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» (Донецьк) «Нордшелланд»
(Фарум)
23.50 Т/с «Подружжя»
00.50 Х/ф «Мiстер Бiн на
вiдпочинку»

ФУТБОЛ
07.00 Чемпiонат Нiмеччини.
Огляд туру
08.15 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» –
«Арсенал»
10.20, 13.00, 16.00, 18.00
Лiга чемпiонiв УЄФА.
Зворотнiй вiдлiк
11.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Рома»
13.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» – «Зенiт»
15.30, 03.45 Street stуle
16.30 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру
17.30 Один на один з
Гамулою
18.30 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
19.30, 20.15, 21.00, 23.45
Нiч Лiги чемпiонiв.
Головний матч
21.30 Лiга чемпiонiв УЄФА.
Найкращi моменти
матчiв

ЧЕТВЕР, 20 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

11:35 «ІНШЕ ОБЛИЧЧЯ» (Драма)

00:25 «ЦИКЛОП» (Фентезі)

02:25 «КОКАЇН» (Кримінальна драма)

1+1

УКРАЇНА

ІНТЕР

У результаті невдалого досліду
Віра отримала сильний опік обличчя. Після пластичної операції,
Віра розлучається з чоловіком, у
неї починається роман з лікарем.
Спочатку вона не помічає, що її
раз у раз називають Дашею...

Імператор Тиберіус посилає
свого хороброго генерала
Маркуса підкорити Циклопа,
який винищував мирне населення. Коли Циклопа заточили
у темницю, Маркуса змусили
битися у бою гладіаторів...

Недолугий містер Бін працює
охоронцем в Британській королівській національній галереї.
Шеф відправляє Біна до Америки на презентацію картини, хоча
усвідомлює, що той нічого не
тямить у живописі.

В основу фільму покладено
історію Джорджа Джанга, звичайного хлопця, який розгорнув
бізнес із продажу наркотиків.
Картина простежує його долю з
початку кар'єри драг-дилера до
взяття під варту.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.20 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народу
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православний

05.30 Т/с «Я тебе нiколи не

календар

07.00
07.10
07.30

рядками

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
10.00

06.40 Мультфiльм
06.45 Вчимося разом
06.50, 07.50 Хазяїн у домi
07.20 Країна on line
07.25 ТехноЕра
07.30 Ера бiзнесу
08.20, 00.35 Помiж
08.40 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20, 11.55, 20.55
Офiцiйна хронiка

09.30 Книга.ua
09.55 Легко бути жiнкою
11.05 Здоров'я
12.10, 15.15, 18.45, 21.20,
05.50 Дiловий свiт
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я

12.50 Крок до зiрок.
Євробачення

13.30 Х/ф «День i все

01:30 «МІСТЕР БІН» (Комедія)

СТБ

життя»
15.00 Новини
15.10 Euronews
15.25 Х/ф «Лiтня поїздка до
моря»
16.50, 04.30 Х/ф «Професiя
слiдчий». 4 с.
18.00 Свобода вибору.
Реальне життя
18.10 Справжня Україна
19.00 Х/ф «Рiдна Вiтчизна»
19.30 Свобода вибору
20.20 Вибори-2012.
Передвиборна
агiтацiя.
«Соцiалiстична партiя
України»
21.15 Плюс-мiнус
21.30 Досвiд
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00, 01.00 Пiдсумки
23.20 Вiд першої особи

12.00
12.30
13.00
14.55
15.50
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.00
02.25
04.15
04.45
04.50
04.55

забуду»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Детективи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Судовi справи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Т/с «Я прийду сама»
Т/с «Соло на мiнному
полi»
Х/ф «Кокаїн» Y
Подробицi
Телевiзiйна служба
розшуку дiтей
Спорт у
«Подробицях»
Знак якостi

1+1

06.00
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.40
11.25
11.50
12.55
14.05
15.20
16.40
17.45
18.25
19.30
20.15
21.30
23.05
23.20
00.25
02.05
03.35
04.00
04.50

ICTV
Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
6 кадрiв
Т/с «Слiдаки»
Т/с «Слiдаки»
Знiмiть це негайно
Iлюзiя безпеки
Пекельна кухня-2
Росiйськi сiмейнi
драми
Пробач менi, моя
любове
ТСН. Особливе
Т/с «Склiфосовський»
ТСН
Давай, до побачення
Чотири весiлля-2
ТСН
Пробач менi, моя
любове
Х/ф «Циклоп»
Х/ф «Мерлiн та книга
чудовиськ»
ТСН
Т/с «Слiдаки»
Iлюзiя безпеки

05.20
05.35
06.35
06.45
06.50
07.35
07.40
08.45
09.30
09.35
10.35
12.45
12.55
13.00
15.20
16.35
18.45
19.25
19.30
20.15
22.40
23.55
00.10
01.05
01.15
02.10
02.55
03.30
04.15

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Спорт
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Максимум в Українi
Факти. Ранок
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Опери»
Факти. День
Спорт
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Т/с «Кодекс честi-3»
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Рубiкон»
Факти
Т/с «Пiд
прикриттям-2»
Свiтанок

НОВИЙ

05.40 Документальний
06.05
07.50
09.30
10.30
11.35
13.45
15.55

детектив
Все буде добре!
Неймовiрна правда
про зiрок
Вагiтна у 16
Доньки-матерi
Х/ф «Iнше обличчя»
Битва екстрасенсiв
Все буде добре!
Сьогодні стиліст
Роман Мідний
допоможе розібратися: як правильно зробити
таке модне фарбування волосся,
яке додасть молодість особі, але
волосся при цьому виглядатиме
природньо.

18.00 Вiкна-Новини
18.20 Неймовiрна правда
20.00
22.00
22.40
01.15
02.05
03.35
03.45

про зiрок
Зваженi та щасливi-2
Вiкна-Новини
Зваженi та щасливi-2
Т/с «Доктор Хаус»
Т/с «Комiсар Рекс»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Перстень iз
Амстердаму»

05.00 Т/с «Стройбатя»
05.50 Очевидець. Смiшно
06.40
06.45
07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.30
13.35
14.35
14.45
14.50
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.05
22.05
23.10
00.15
01.20
01.40
01.50
01.55
02.40
03.30
04.15
04.40

до болю
Пiдйом
Очевидець.
Найкумеднiше
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi доньки»
Kids’ Time
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
Kids’ Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Школа»
Репортер
Спортрепортер
Служба розшуку дiтей
Т/с «Ясновидець»
Т/с «Останнiй акорд»
Ах, не говорiть менi
про любов...
Чорний колiр
порятунку
Країна людей

УКРАЇНА

НТН

05.55 Легенди карного

06.00 Т/с «Єфросинiя.

06.55
08.30
09.00
10.00
12.00
12.30
14.30
16.30
17.00
19.00
19.30
21.45
22.00

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Країна 03»
11.00, 22.15 Т/с «Глухар.

23.00
00.00
00.30
ТЕТ

розшуку
Х/ф «Каїр-2»
Свiдок
Кримiнальнi справи
Т/с «Вiдображення»
Т/с «Детективи»
Т/с «Херувим»
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Вiдображення»
Свiдок
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Кримiналiсти.
Мислити як
злочинець»
Т/с «CSI: НьюЙорк-7»
Свiдок
Х/ф «Жуки»

08.45, 14.35 Т/с

«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi-Хiлз
90210. Нове
поколiння»
11.50, 19.00 Богиня шопiнгу
12.30, 20.25 Т/с «Зайцев +1»
12.55, 21.00 Т/с
«Дiффчатка»
13.35 Т/с «Маргоша»
15.40 Королева балу-2
17.15 Маша та моделi-2
17.55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19.25, 00.55 Бар «Дак»
20.00 Дайош молодьож!
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»
00.00 Надто грубо для
Ю-туба

Продовження»

Повернення»

12.10, 04.35 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.40 Подiї
17.10, 19.15, 03.55 Подiї–
Спорт

17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 04.00 Говорить
Україна

00.30 Т/с «Подружжя»
01.30 Х/ф «Мiстер Бiн»
03.00 Т/с «У полi зору»
05.25 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
07.10 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру

08.10, 16.00, 03.00 Лiга

чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» –
«Нордшелланд»
10.25 Лiга чемпiонiв УЄФА.
Найкращi моменти
матчiв
12.30 Один на один з
Гамулою
13.00 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Челсi» – «Ювентус»
15.00, 04.55 Futbol Mundial
15.30 Street stуle
17.55 Товариський матч.
Бразилiя – Аргентина
19.40 Лiга Європи.
Найкращi моменти
матчiв
22.00 Лiга Європи. «Баір» –
«Металiст»
00.00 Шлях до Амстердама
00.45 Лiга Європи.
«Рапiд» –
«Русенборг»
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15:25 «ТРОЄ У ЧОВНІ, НЕ РАХУЮЧИ СОБАКИ»

23:50 «ВОВКОДАВ З РОДУ СІРИХ ПСІВ»

01:00 «ЄЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТА ДОБА»

01:40 «МУЛАН» (Драма)

ПЕРШИЙ

1+1

УКРАЇНА

НТН

За мотивами твору Джерома К.
Джерома. Троє нерозлучних
друзів вирішують помандрувати
по Темзі, щоб зміцнити здоров'я.
Ніщо так не корисно для джентльменів у супроводі фокстер'єра,
як тривала прогулянка по річці!

Він був приречений на загибель,
але вижив, щоб помститися Уникнувши смерті в копальнях, Вовкодав пускається у дорогу в супроводі свого супутника, Нелетючого Миша. Герой одержимий
бажанням покарати Людожера!..

Готуючись до кровопролитної
війни, королева Англії Єлизавета
намагається впоратися не лише
з лютими ворогами своєї держави, а й зі своїм несподіваним
коханням до сера Уолтера Рейлі...

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

ПЕРШИЙ
06.25, 06.45, 07.15, 07.45

ІНТЕР
05.30 Т/с «Я тебе нiколи не

Країна on line

06.30 Заголовки
06.40 Вчимося разом
06.50 Православний

07.00
07.10
07.30

календар
Хазяїн у домi
ТехноЕра
Ера бiзнесу
Глас народу
Помiж рядками
Кориснi поради

06.55
07.20
07.30
07.40
08.20
08.40
09.00, 21.00, 01.20

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
10.00

Пiдсумки дня
09.20, 11.55 Офiцiйна
хронiка
09.30 Д/ф «Вежа iз
слонової кiстки»
10.05 221. Екстрений
виклик. Тиждень
11.05 Вiра. Надiя. Любов

12.10, 15.20, 21.10, 05.50
Дiловий свiт

12.20, 05.20 Надвечiр'я
12.50 Околиця
13.25 Х/ф «В останню
чергу»
15.15 Euronews
15.25 Х/ф «Троє у човнi,
не рахуючи собаки»
17.40, 03.50 Х/ф «Професiя
слiдчий». 4 с.
18.40 Шляхами України
19.05 Концерт К. Новiкової
20.40, 02.20 After Live
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
00.00 Пiдсумки
00.20 Д/ф «Монахиня Iрина
(Денисова)»
01.30 Фестиваль «Покров»

12.00
12.30
13.00
14.55
15.55
18.00
18.10
19.05
20.00
20.45
20.55
21.00
23.00
02.30
04.00
04.30
04.40

забуду»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Спорт у
«Подробицях»
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Ранок з «IНТЕРом»
Новини
Детективи
Т/с «Таємницi
слiдства-10»
Новини
Знак якостi
Слiдство вели...
Судовi справи
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
Новини
Т/с «Кровиночка»
Про життя
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»
Велика рiзниця
Велика полiтика
Х/ф «Око за око» Y
Подробицi
Подробицi. Неформат
Спорт у
«Подробицях»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
09.00
09.10
10.00
10.45
11.30
11.55
13.00
14.10
15.20

ICTV
05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
05.35 Свiтанок
06.35 Дiловi факти
06.45 Спорт
06.50 Т/с «Леся+Рома»
07.35 Дiловi факти
07.40 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Спорт
09.35 Надзвичайнi новини
10.35 Т/с «Опери»
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Морськi

ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
ТСН
Снiданок з 1+1
6 кадрiв
Т/с «Слiдаки»
Т/с «Слiдаки»
Знiмiть це негайно
Iлюзiя безпеки
Пекельна кухня-2
Росiйськi сiмейнi
драми

15.20

16.40 Пробач менi, моя

16.35
18.45
17.45 ТСН. Особливе
19.25
18.25 Т/с «Склiфосовський» 19.30
20.15
19.30 ТСН
20.15 Добрий вечiр-2
22.40
21.20 Х/ф «Учень чаклуна»
23.50 Х/ф «Вовкодав з
23.55
роду Сiрих Псiв»
00.10
02.30 Х/ф «Амазонки та
02.15
гладiатори»
03.00
04.00 Х/ф «Циклоп»
03.45
05.30 Iлюзiя безпеки
04.20
любове

дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Опери»
Факти. Вечiр
Спорт
Надзвичайнi новини
Т/с «Морськi
дияволи»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Факти. Пiдсумки дня
Х/ф «Комуналка»
Голi та смiшнi
Т/с «Рубiкон»
Факти
Свiтанок

СТБ
05.30 Х/ф «Альошчине

06.50
08.55
17.30
17.40
20.00
22.00
22.40
00.10
01.10
02.50
03.00

кохання»
Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
Х/ф «Катерина.
Повернення кохання»
Вiкна-Новини
Х/ф «Любов i голуби»
Танцюють всi!-5
Вiкна-Новини
Танцюють всi!-5
ВусоЛапоХвiст
Х/ф «Iнше обличчя»
Вiкна-Спорт
Х/ф «Чорний принц»
Одразу після пограбування квартири одного із
злочинців вбивають. Що вкрадено? Хто вбивця?
Сліди ведуть до
колишнього злочинця, але це все
дуже схоже на
помилковий слід.
Полковнику Зоріну належить розплутати цей клубок.

НОВИЙ
05.05 Т/с «Стройбатя»
05.55 Служба розшуку дiтей
06.00 Очевидець.

УКРАЇНА
06.00 Т/с «Єфросинiя.

06.50 Х/ф «Очiкування

07.00 Ранок з «Україною»
09.25, 13.10 Т/с «Слiд»
10.00, 20.00 Т/с «Країна

07.05
07.30
07.40
08.30
08.45
09.00
09.55
13.30
13.35
14.35
14.50
14.55
15.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
19.40
20.00
21.00
22.05
23.10
00.10
01.20
01.35
01.45
02.30
03.25

Найшокуюче вiдео
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Репортер
Пiдйом
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Татусевi доньки»
Kids’ Time
М/с «Пригоди Джекi
Чана»
Kids’ Time
Teen Time
Т/с «Друзi»
Teen Time
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Не родись
вродливою»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Спортрепортер
Пiраньї
Т/с «Закрита школа»
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Т/с «Свiтлофор»
Т/с «Школа»
Репортер
Спортрепортер
Т/с «Ясновидець»
Т/с «Останнiй акорд»
Невгамовний
Пантелеймон
Десята муза в Українi
Де ти, Україно?

Продовження»

розшуку

Найшокуюче вiдео

06.40 Пiдйом
06.45 Очевидець.

03.55
04.50

04.30 Нiчний ефiр

НТН
05.50 Легенди карного

08.30
09.00
10.00
12.00
12.30
14.30
16.30
17.00
19.00
19.30
23.30
01.40
03.30
04.05
04.35

полковника
Шалигiна»
Свiдок
Кримiнальнi справи
Т/с «Вiдображення»
Т/с «Детективи»
Т/с «Херувим»
Т/с «Лiтєйний»
Свiдок
Т/с «Вiдображення»
Свiдок
Т/с «Одного разу в
Ростовi»
Х/ф «Стоун»
Х/ф «Мулан»
Свiдок
Речовий доказ
Свiдок

ТЕТ
08.45, 14.35 Т/с
«Кремлiвськi
курсанти»
09.50 Т/с «Всi жiнки –
вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi-Хiлз
90210. Нове
поколiння»
11.50 Богиня шопiнгу
12.30 Т/с «Зайцев +1»
12.55, 21.00 Т/с
«Дiффчатка»
13.35 Т/с «Маргоша»
15.40, 00.25 У ТЕТа тато!
16.05 Королева балу
17.15 Маша та моделi-2
17.55, 20.00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19.00, 00.55 Бар «Дак»
21.25 Чортицi в спiдницях
22.00 Т/с «Барвиха-2»
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»
00.00 Дурнєв + 1
01.20 До свiтанку

03»

11.00, 21.00 Т/с «Iнтерни»
12.10, 04.40 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Право на захист
17.00, 19.00, 03.45 Подiї
17.10, 19.15, 04.00 Подiї–
Спорт

17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Джамайка»
19.20, 04.05 Говорить
Україна

22.15 Х/ф «Трiшки вагiтна»
01.00 Х/ф «Єлизавета.
Золота доба»

03.00 Ласкаво просимо
05.30 Срiбний апельсин
ФУТБОЛ
08.10, 13.15, 19.10, 01.25
Лiга Європи. «Баєр» –
«Металiст»
10.25 Лiга Європи.
Найкращi моменти
матчiв
12.25 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
15.15 Один на один з
Гамулою
16.00 Лiга Європи. Огляд
матчiв. Прем’єра
17.00, 03.30 Лiга чемпiонiв
УЄФА. «Челсi» –
«Ювентус»
19.00 Street stуle
21.10 Futbol Mundial
21.40 Чемпiонат Францiї.
«Монпельє» – «СентЕтьєнн»
23.40 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
00.10 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
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19:00 «ВІДСТАВНИК»

20:40 «РЖЕВСЬКИЙ ПРОТИ НАПОЛЕОНА»

22:00 «ШУКАЮ ТЕБЕ» (Мелодрама)

22:10 «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ» (Комедія)

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

СТБ

Відставний військовий Дєдов
приїжджає у Москву, до доньки і
онучки. Але жити йому, як
з’ясувалося, ніде: дочка продала
його квартиру, щоб допомогти
своєму новому чоловікові Павлу,
у якого проблеми бізнесом.

Наполеон затіяв загарбницьку
війну. Російські полководці вирішують заслати до нього красуню,
щоб відвернути його від завоювань. Але єдиною жінкою, здатною
встояти перед Бонапартом, виявляється переодягнений чоловік.

Закохані Роман та Берта вирушають відпочивати на дачу з
друзями. Напідпитку Роман програє свою кохану в карти другові; намагаючись захистити себе
і відбитися від Сергія, Берта ненавмисно вбиває його.

Василь Кузякін вирішив з'їздити
відпочити на південь і зустрів там
Раїсу Захарівну. Повертатися в
свій будинок не захотів, пішов жити
до нової дружини, але додому таки
тягнуло – все своє, рідне, та ще й
голуби на горищі воркочуть...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
07.00, 23.35 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.40 Олiмпiйський виклик
08.00 Шустер-Live
09.30 Школа юного

04.55
08.00
09.05
10.05
11.00
17.55

суперагента

11.25 Секрети успiху
11.55 Х/ф «Бризки
шампанського»
13.30 Зелений коридор
13.45 «Слов'янський базар»
у Вiтебську-2012.
Вiдкриття
17.00, 02.45 Свiт атома
17.20 Золотий гусак
17.50 Лiтнiй жарт
18.25 «Слов'янський базар»
у Вiтебську-2012.
Перший конкурсний
день
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Зворотний зв'язок
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.30, 01.55 Кабмiн: подiя
тижня
21.45 Смiшний та ще
смiшнiший
22.10 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.00 Твiй голос
00.00 Д/ф «Щира розмова»
02.05 Фестиваль «Покров»
03.05 Нащадки
04.10 ТелеАкадемiя

Велика полiтика
Позаочi
Орел та Решка
Україно, вставай!
Т/с «Подарунок долi»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала-2011»
20.00 Подробицi
20.30 Майдан's 2012
23.00 Х/ф «Настоятель»
Убитий священик, отець Михайло, настоятель церкви невеликого провінційного містечка.
У місто приїжджає його наступник. Він хоче
навести у місті
лад і звести до
мінімуму злочинність. Єдина його
зброя – слово
Боже ...

01.05 Битва композиторiв
02.20 Х/ф «Жорстокi
iгри-2»
03.45 Подробицi
04.15 Д/ф «Невiдомi дiти
вiдомих батькiв»

1+1

06.15
07.00
08.00
09.00

ICTV
М/ф «Смурфи»
Справжнi лiкарi-2
Свiтське життя
Квартирна лотерея
«Хто там?»

10.15 М/с «Тiмон i Пумба»
10.40 М/с «Тiмон i Пумба»
11.05 Х/ф «Циганочка з
виходом»

19.30
20.15
22.00
00.00

ТСН
Операцiя «Краса»–2

05.20
05.55
06.25
07.10
08.45
10.00
10.30
11.30
12.45
12.50
13.10
14.15
15.15

17.45
18.45
Х/ф «Злодiї в законi»
19.00
Драма про коруп- 21.00
Х/ф «Шукаю тебе»

умовах паралічу
влади. Практично
перший вітчизняний фільм про нашу мафію, де позитивним героєм
виступає благородний «хрещений батько» у
тина Гафта.

01.55 Х/ф «Вовкодав з роду
Сiрих Псiв»

04.10 Х/ф «Амазонки та
гладiатори»

Факти
Iнший футбол
Козирне життя
М/ф «Скубi Ду i меч
самурая»
Зiрка УouTube
Дача
Квартирне питання
Стоп-10
Спорт
Провокатор
Твiй рахунок
Дивитися всiм!
Х/ф «Ключ
саламандри»
Максимум в Українi
Факти. Вечiр
Х/ф «Вiдставник»
Х/ф «Комуналка»
Паша Раєвський –
лейтенант міліції –
після розлучення
переїхав у комуналку, де його сусідами виявилися
стриптизерка і колишній зек. З самого початку відносини сусідів не
склались. Але вже
незабаром вони
були змушені триматися один
одного.

цію, розквітлу в

виконанні Вален-

СТБ

23.05
00.00
01.00
02.55
03.25

Наша Russia
Голi та смiшнi
Х/ф «ПiраМММiда»
ПроЦiкаве
М/ф «Скубi Ду i меч
самурая»
04.50 Свiтанок

НОВИЙ

05.30 Нашi улюбленi
06.20
07.45
08.50
09.00
10.45
15.15
19.00
22.10
00.45
01.40
02.50

мультфiльми
Х/ф «Карнавальна
нiч»
Караоке на Майданi
Снiданок
з Ю. Висоцькою
Їмо вдома
Зваженi та щасливi-2
Танцюють всi!-5
Х-Фактор-3
Х/ф «Любов i голуби»
Детектор брехнi-2
Х/ф «Карнавальна
нiч»
Х/ф «Скринька Марiї
Медичі»

05.40 Т/с «Останнiй акорд»
07.15 Свiтлi голови
09.00 М/с «Кунг-фу Панда.

06.00 Легенди бандитського 06.00, 05.10 Срiбний

09.35

09.50 Х/ф «Мерседес тікає

10.00
11.00
11.55
12.55
17.05

старовинного манускрипту скоєно

19.00 М/ф «Три богатирi i

скрипт викрадено. Співробітники
карного розшуку
виходять на слід
якогось чоловіка
на прізвище Савіньї – може, комерсанта, а може –
шпигуна...

04.15 Нiчний ефiр

Дивнi легенди»
М/с «Пiнгвiни із
Мадагаскару»
Готуй
Пiкнiк
Новий погляд
Т/с «Воронiни»
Х/ф «Нещасливi»

Холоднокровний
убивця Рубі встиг
заховати награбовані гроші, але
потрапив до
в’язниці. Він повинен втекти,
щоб помститися
за смерть коханої, але від новоявленого балакучого сусіда по камері просто неможливо
відв’язатися...

На хранительку

напад, і ману-

УКРАЇНА

НТН

20.40
22.30
00.40
00.45
03.00
03.45
04.40
05.15

Шамаханська
цариця»
Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
Х/ф «Вбити Бiлла»
Спортрепортер
Х/ф «Що трапилося
минулої ночi»
Т/с «Ясновидець»
Iван Франко
Десята муза в Українi
Десята муза в Українi

Києва

07.45 Т/с «Прямуючи на
пiвдень»

11.30
12.00
13.00
15.00
19.00
23.00
00.00
00.25
02.10
03.40
05.05
05.25
ТЕТ
07.55
08.35
09.00
09.35
10.35
11.00

від погоні»
Речовий доказ
Свiдок
Х/ф «Кидали тiкають»
Т/с «УГРО-2»
Т/с «Крутi береги»
Свiдок
Свiдок
Х/ф «Другий у
командi»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтиком
М/с «Чорний плащ»
Дикi та смiшнi
Т/с «Хто у домi
господар?»
11.35, 13.15 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12.40 ТЕТ 2.0
14.20 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
16.20 Мiстер Трололо
17.05 Х/ф «Оптом
дешевше»
19.05 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
21.10 Бар «Дак»
22.45 Слава зi Славеком
Славiним
22.50 FAQ. Як зняти дiвчину
та ін.
23.00 Т/с «Ходячi мерцi»

апельсин

07.00 Ранок з «Україною»
09.00, 11.00 Т/с «Останнiй
кордон»

10.00 Додому на свята
12.10, 04.20 Т/с «Дорожнiй
патруль-9»
розкрито»
16.10 Х/ф «Тече рiка
Волга»
18.10, 19.20 Т/с «Засiб вiд
смертi»
19.00, 04.00 Подiї
22.30 Х/ф «Помста без
права передачi»
00.30 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»
02.20 Х/ф «Великий
Лебовскi»
ФУТБОЛ

14.10 Т/с «Злочин буде

07.15 Чемпiонат Англiї.

Передмова до туру

07.45 Найсмiшнiшi

футбольнi моменти

08.05 Лiга чемпiонiв УЄФА.
«Челсi» – «Ювентус»

10.20, 04.10 Futbol Mundial
10.40 Лiга Європи. «Баєр» –
«Металiст»

12.40 Журнал Лiги
чемпiонiв

13.15 Лiга чемпiонiв УЄФА.

«Шахтар» –
«Нордшелланд»
16.00, 18.25, 20.55 Футбол
live
16.25 Кубок України.
«Сталь» –
«Арсенал» (К)
18.55 Кубок України.
«Чорноморець» –
«Металург» (Д)
21.40 Чемпiонат Iталiї.
«Ювентус» – «К'єво»

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 34, 14 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

119

НЕДІЛЯ, 23 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

22:50 «ШОСТИЙ ДЕНЬ» (Бойовик)

01:15 «НЕВИПРАВНИЙ БРЕХУН...»

02:20 «ПРОКЛЯТИЙ «ЮНАЙТЕД» (Драма)

НТН

1+1

СТБ

ICTV

На початку третього тисячоліття
найсуворішим законом став «Закон Шостого дня», який забороняв клонування людей. Але підпільна імперія, всупереч забороні,
вирощує людство нового майбутнього – сонми керованих тіней.

Четверо тринадцятирічних
підлітків випадково дізнаються, де знаходиться тіло їхнього недавно зниклого однолітка
Рея. Хлопця випадково збив
потяг, і ніхто не знає, куди він
подівся.

Скромний перукар Тютяєв постійно спізнюється на роботу і
розповідає якісь неймовірні
історії: то він Едіту П'єху збив на
машині, то з самим бухарским
еміром снідав. Звичайно, ніхто
йому не вірить...

Після тренера «Лідса» Дона Реви
на посаду тренера збірної Англії
запрошують Браяна Клафа, який
раніше вивів клуб «Дербі Каунті»
в перший дивізіон футбольної
ліги і навіть зробив команду переможцем.

ПЕРШИЙ
06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Крок до зiрок
07.05 Д/ф «Час дощiв»
07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Кориснi поради
08.30 Самбо України
09.05 Армiя
09.15 Смiшний та ще
смiшнiший

09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок.

Євробачення
10.40 Країну – народовi
11.00 Ближче до народу
11.30 Караоке для дорослих
12.25 Шеф-кухар країни
13.40 Раптова слава
14.10, 02.00 Х/ф «Травневi
зорi»
15.45 Золотий гусак
16.15 10 рокiв в ефiрi!
Ера FМ
16.50 Маю честь запросити
17.35 Дiловий свiт
18.10 Офiцiйна хронiка
18.20 Головний аргумент
18.35 Концерт до 60-рiччя
українського
телебачення

20.00, 21.15, 23.00

00:10 «ЗАЛИШАЙСЯ ЗІ МНОЮ» (Трилер)

Концерт «Живи в
Українi»
21.00, 01.20 Пiдсумки
тижня
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.20 Пiдсумки
23.55 Олiмпiйський виклик
00.10 Д/ф «Справа Росiї»
01.35 Фестиваль «Покров»
03.35 Муз. фiльм,
присвячений 70рiччю народного
артиста України
Г. Гаркушi
04.35 М/с «Сандокан»
05.00 Д/с «Нашi»
05.30 Околиця

ІНТЕР
05.25 Х/ф «Смугастий

06.50
08.20
09.25
10.00
11.00
11.30
13.50
15.45
17.50
20.00
21.00
23.10
00.25

рейс»
М/с «Вiнкс»
Глянець
Школа лiкаря
Комаровського
Недiля з «Кварталом»
«Свати» бiля плити
Х/ф «Дiамантова
рука»
Х/ф «Малохольна»
Х/ф «Бумеранг»
Т/с «Дорога в
порожнечу»
Подробицi тижня
Т/с «Дорога в
порожнечу»
Що? Де? Коли?
Х/ф «Iмперiя вовкiв»
Ганні Еймес ось
уже майже рік
мучать галюцинації і напади амнезії, настільки
сильні, що вона
перестає впізнавати чоловіка.
Водночас капітану Полю Нерта
доручено вести
розслідування
вбивства жінок,
тіла яких були понівечені...

02.50 Подробицi тижня
03.30 Д/с «Жадiбнiсть»

1+1
06.00
07.45
08.05
09.00

10.20
10.45
11.10
11.35
13.10
15.35
17.35
19.30
20.15
22.10
23.25
00.10
02.20

Х/ф «Секрет Ноемi»
Марiчкин кiнозал
Ремонт
Лотерея «ЛотоЗабава»
М/с «Тiмон i Пумба»
М/с «Тiмон i Пумба»
Кулiнарна академiя
Чотири весiлля-2
Х/ф «Весiльний
переполох»
Х/ф «Шукаю тебе»
Х/ф «Таксi-2»
ТСН-Тиждень
Мiй зможе-2
Свiтське життя
ТСН-Тиждень
Х/ф «Залишайся зi
мною»
Х/ф «Теща»
Клавдія Іванівна
стурбована майбутнім своєї дочки і розвитком її
кар’єри. У відповідності із власними уявленнями
про щастя, вона
намагається
влаштувати особисте життя дівчини, безцеремонно руйнуючи
її відносини з шофером Сашком.

03.25 Х/ф «Злодiї в законi»
04.55 Територiя обману

ICTV
05.40 Факти
06.00 Квартирне питання
06.45 Анекдоти по-

07.15
07.45
08.45
09.50
11.00
12.00
12.30
12.35
13.10
14.00
16.40
18.45
19.30
21.50
23.55

українськи
Дача
Твiй рахунок
Дивитися всiм!
ОлiмпiЛяпи
Козирне життя
Iнший футбол
Спорт
Українцi Афiгеннi
Наша Russia
Х/ф «Загiн «Морськi
котики»
Х/ф «Вiдставник»
Факти тижня
Х/ф «Вiдставник-2.
Своїх не кидаємо»
Х/ф «Вiдставник-3»
Х/ф «ПiраМММiда»

Росія, початок
90-х. Сергій Мамонтов шукає,
куди застосувати
себе і свій інтелект. І знаходить –
МММ. Змови, викрадення людей,
погоні, замовні
вбивства. І трохи
любові.

СТБ
05.35 Нашi улюбленi

06.40

08.25
08.35
09.45
10.45

мультфiльми
Х/ф «Невиправний
брехун, або Казка з
хорошим кiнцем»
Снiданок
з Ю. Висоцькою
Їмо вдома
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Караоке на Майданi
Найтриваліший
телепроект і один
з небагатьох
форматів, який є
продуктом вітчизняного креативу. Адже охочих заспівати на
головній площі
країни з кожним
разом стає все
більше.

11.45
15.45
19.00
20.05
00.15

02.05 Iнтерактив. Тижневик
02.20 Х/ф «Проклятий

01.15

«Юнайтед»
04.05 ПроЦiкаве
04.30 Свiтанок

02.40

МастерШеф-2
Х-Фактор-3
Екстрасенси ведуть
розслiдування
Х/ф «Знак iстинного
шляху»
Неймовiрнi iсторiї
кохання
Х/ф «Невиправний
брехун, або Казка з
хорошим кiнцем»
Нiчний ефiр

НОВИЙ
06.10 Т/с «Останнiй акорд»
06.55 Свiтлi голови
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лiкаря
08.25 Свiтлi голови
09.15 М/с «Кунг-фу Панда.

09.55
10.15
11.50
17.00
18.45
20.35

22.30
01.10
01.15
02.50
03.35
04.00

Дивнi легенди»
М/с «Пiнгвiни із
Мадагаскару»
ЛОЛ
Т/с «Щасливi разом»
М/ф «Три богатирi i
Шамаханська
цариця»
Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
Х/ф «Дикий, дикий
Вест»

УКРАЇНА
НТН
05.50 Легенди бандитського 06.00, 04.45 Срiбний

07.35
11.30
12.00
13.00
15.10
19.00
22.50
01.30
02.55
04.35
06.00
06.30

Два суперагенту
70-х років минулого століття рятують президента
США Гранта від
лиходія-винахідника Лавлейса,
розлюченого на
весь світ каліки.
Він оточив себе
гаремом красунь
і веде боротьбу
за володіння південними штатами...

ТЕТ
07.55
08.35
09.00
09.35
10.35

Х/ф «Вбити Бiлла-2»
Спортрепортер
Х/ф «Нещасливi»
Т/с «Ясновидець»
Обожнювана
Драй Хмара. Останнi
сторiнки

19.00
19.50
22.40

10.45
12.15
14.15
14.55
16.55

22.45
23.00
00.50
01.15

Києва
Т/с «Одного разу в
Ростовi»
Легенди карного
розшуку
Агенти впливу
Т/с «Розкол»
Т/с «Крутi береги»
Т/с «Каменська-4»
Х/ф «Шостий день»
Х/ф «З-пiд землi»
Речовий доказ
Агенти впливу
Уроки тiтоньки Сови
Правда життя

Телепузики
Байдикiвка
Мультик з Лунтиком
М/с «Чорний плащ»
М/ф «Незнайко на
Мiсяцi»
М/ф «Котяча
вдячнiсть»
Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
Т/с «Моя прекрасна
няня»
Х/ф «Оптом
дешевше»
Х/ф «Фантастична
четвiрка»
Мiстер Трололо
Х/ф «Денна варта»
Слава зi Славеком
Славiним
FAQ. Як зняти дiвчину
та ін.
Т/с «Ходячi мерцi»
Дурнєв + 1
Х/ф «Бум-2»

апельсин

06.30 Подiї
06.50 Х/ф «Джунiор»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00, 04.00 Т/с «Дорожнiй
патруль 9»

- буде
13.00 Т/с «Злочин
розкрито»

15.00, 21.20 Т/с «Iнтерни»
16.00 Т/с «Бiгль»
18.00 Т/с «Засiб вiд смертi»
19.00, 03.40 Подiї тижня
19.25 Футбол. Кубок
України. «Шахтар»
(Донецьк) –
«Динамо» (Київ)
22.30 Великий футбол
00.30 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»

ФУТБОЛ
08.15 Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» –
«Гранада»
10.25, 14.55 Street stуle
10.30 Д/ф «В. Маслаченко.
Людина вiльного
стилю»
11.00 Кубок України.
«Чорноморець» –
«Металург» (Д)
12.55 Чемпiонат Iспанiї.
«Мальорка» –
«Валенсiя»
15.25 Чемпiонат Англiї.
«Лiверпуль» – МЮ
17.25, 19.55 Футбол live
17.55 Кубок України.
«Оболонь» –
«Металiст»
20.30 Чемпiонат Англiї.
«Тоттенхем» – КПР
22.25 Чемпiонат Iспанiї.
«Райо Вальєкано» –
«Реал»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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№ 34, 14 вересня 2012 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2012» ТРИВАЄ...

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Прикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» 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», журналу «Камуфляж», 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 2012 року. Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети «Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net .

Лейтенант міліції Марина БЕЛЬМЕС,
слідчий П’ятихатського РВ ГУМВС України
в Дніпропетровській області. Займається
вокалом, обожнює фотографуватися.

Начальник та колектив управління кадрів
Адміністрації ДПСУ щиро вітає з Днем народження
старшого прапорщика ЯКИМЧУК Людмилу
Михайлівну та майора МИТЬКА Віталія
Володимировича!
Хай здоров'я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато гарних літ!
Колектив управління зв’язку та інформатизації
Адміністрації ДПСУ та Головного центру обробки
спеціальної інформації Держприкордонслужби, рідні
та друзі щиро вітають з 30-річним ювілеєм заступника
начальника відділу Головного центру обробки
спеціальної інформації Держприкордонслужби
майора СТРИЖАКА Дмитра Юрійовича!
Бажаємо молодому ювіляру успіхів у професійній
діяльності, здоров’я та гарного настрою!
Колектив Мукачівського прикордонного загону
вітає з Днем народження інспектора прикордонного
контролю – техніка відділу прикордонного контролю
штабу Мукачівського прикордонного загону
прапорщика КОЗЛОВУ Оксану Михайлівну!
Бажаємо міцного здоров’я на многії літа, благополуччя,
щедрої долі, творчої наснаги у відповідальній роботі
на благо держави! Нехай енергійність, душевність
і людяність привертають до Вас тих, хто працює і
спілкується з Вами та нових надійних друзів!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров'я й удачі бажаєм,
Хай радість приносить Вам кожна година,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

Молодший сержант Ольга ШЛЯХОВСЬКА, спортсменінструктор команди майстрів з неолімпійських видів
спорту ЦСК ЗС України. Любить подорожувати та
фотографувати.

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

головного спеціаліста сектору правового забезпечення.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища освіта за
спеціальністю „Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менш як 1 рік або стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менш як 3 роки; вільне володіння державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві
фотокартки розміром 4х6 см, засвідчені нотаріально копії документів
про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, копія паспорта,
копія трудової книжки.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою:
10025, м. Житомир, вул. Промислова, 5.
За довідками звертатися до відділу кадрів за тел. (0412) 42-41-46.

Віталіна
Клімішина

Вінницька область.
Допоможіть знайти 14-річну жительку м. Калинівки
Віталіну Клімішину! 20 серпня 2012 року Віталіна
пішла з дому у невідомому напрямку і досі не
повернулася.
Прикмети дівчинки: на вигляд 14 років, 140 см на
зріст, середньої статури, довге світле волосся, прямі
брови, повні губи, має невеликий шрам на нижній
губі та підборідді, носить брекети.

МИТЬ РОЗРЯДКИ
– Люба, а борщ що, вчорашній?
– Я тобі більше скажу: він ще й завтрашній.
* * *
– Ви розмовляєте англійською?
– Лише зі словником. З людьми поки що соромлюся.
* * *
Чоловік, що полюбляє цукерки з коньяком, не знає, що з
ним відбудеться раніше: зіп’ється, чи злипнеться.
* * *
– Скільки тобі років?
– Не скажу.
– Ну хоча б першу букву скажи.
– Ш.
– Шістнадцять???
– Нє, штирнайціть!
Відповідальний
секретар
Головний редактор
Андрій
ОлегГЕРАСИМКІВ
БОЙКО
Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК
Валентина БОЖОК
Черговий по номеру
Максим СІБУРОВ
Андрій ГЕРАСИМКІВ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Лейтенант Юлія ДАНИЛИК, старший інспектор
прикордонної служби ВПС «Шегині» Мостиського
прикордонного загону. Захоплюється вивченням
іноземних мов.

