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Державний кордон України перетнуло

2,5 млн. 
осіб

 537 тис. 
транспортних засобів>

Затримано за незаконне перетинання кордону

76 
осіб

з них 14 
незаконні мігранти>

Вилучено

17 од.
зброї

0,8 кг
нарк. речовин

Затримано

на 1,5 млн. грн.
контрабандних товарів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

МОБІЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

ПРО ÆИТТß 
КОРДОНУ
компетентно,
яскраво, 
öікаво всім
÷итаéте у гаçеті 
«Прикордонник 
Укра¿ни» та æурналі «Кордон», 
передплата на які не çакін÷уºться ніколи

газети — 61023, журналу — 48736
Передплатний індекс:

Час від часу в сусідніх країнах виявляються 
спалахи африканської чуми свиней. Для 
українців, у раціон яких традиційно входить 
сало та м’ясо «хрюшок», ця проблема є 
дійсно актуальною. Відтак на кордоні країни 
вживаються посилені заходи безпеки.

Прикордонні реалії 
вимагають від охоронців 
рубежу постійного 
вдосконалення та розвитку 
своїх професійних навичок. 
Особливе місце в цьому 
процесі відводиться мобільним 
підрозділам. Відтак нещодавно 
в Навчальному центрі 
Держприкордонслужби 
пройшов тренінг, під час 
якого фахівці Федеральної 
поліції Німеччини, 
правоохоронці Республіки 
Молдова, а також інструктори 
мобільних підрозділів ДПСУ 
обмінювалися вже набутим 
досвідом.

>25 од.
боєприпасів

 Африканська загроза 
українському салу

 Зустріч 
професіоналів

 Щоб український стяг 
здіймався в небо Лондона

4
стор.

Сьогодні у столиці 
Великобританії стартують 
XXX Олімпійські ігри. Україна, як 
ніколи урочисто, проводжала 
свою збірну на найбільше 
свято спорту. Відстоювати 
честь Держави до Туманного 
Альбіону відправилися 
і представники 
прикордонної 
спорткоманди. Тож, 
вболіваймо за наших!

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма 
телепередач 

на 30 липня – 5 серпня 
2012 року

8-11
стор.

5
стор.

6
стор.

На фото: 
лу÷ники Тетяна 
ДОРОÕОВА та 
Віктор РУБАН 
перед вильотом 
на Олімпіаду.
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НОВИНИ

МЕМОРІАЛЬНЕ КЛАДОВИЩЕ

Максим СІБУРОВ 

Про це повідомив, під час прес-
конференції в інформагентстві «Укрінформ» 
секретар Організаційного комітету з питань 
створення і забезпечення функціонування 
Національного військового меморіально-
го кладовища полковник у відставці Олег 
ГУК. У заході також узяли участь Герой Ра-
дянського Союзу, голова Ради учасників 
Параду Перемоги в Москві 24 червня 1945 
року, генерал-майор авіації у відставці Іван  

СЕЛІФОНОВ, регіональний представник 
Міжнародної громадської організації вете-
ранів державних правоохоронних органів 
спеціального призначення та їх спецпідроз-
ділів «Вимпел України», генерал-майор у 
відставці Григорій ОСЬМАЧКО та представ-
ник Мінрегіонбуду Ольга БОЖКО. 

«Кабінет Міністрів 5 квітня нинішнього 
року прийняв рішення про створення в Укра-
їні Національного військового меморіаль-
ного кладовища «Національний воїнський 
Пантеон». До речі, перше засідання Оргко-
мітету, очолюваного Віце-прем'єр-міністром 
– Міністром соціальної політики Сергієм  

ТІГІПКОМ, Уряд призначив на 1 серпня 
2012 року», – підкреслив Олег ГУК.

За його словами, колишні й теперішні 
військовослужбовці чекали такого рішення 
ще з 2005 року. «Ми нарешті підходимо до 
цивілізованого вирішення цього питання, 
аби покласти край такому ганебному явищу 
як неповага до учасників Великої Вітчизня-
ної війни, учасників бойових дій та мирот-
ворчих операцій. Щоб принаймні пішли в 
небуття такі випадки, коли немає можли-
вості гідно поховати воїна, який служив Ві-
тчизні і який має право піти достойно з цьо-
го життя. Суспільство зобов'язане надати їм 
таку можливість», – зазначив він, додавши, 
що 129 країн світу на сьогодні вже мають 
аналогічні пантеони. Для прикладу, відда-
вати почесті своїм загиблим та померлим 
героям американський народ має можли-
вість – на Арлінгтоні, італійський – у Міла-
ні, ізраїльський – у меморіалі «Яд-Ва-шем», 
російський – на Федеральному військовому 
меморіальному кладовищі тощо. 

«На наше покоління випала нелегка доля 
– зі зброєю в руках захищати свою Батьків-
щину. Ми вистояли і перемогли. Незабаром 
держава відзначатиме 70-річчя Великої Пере-
моги. Це майже вікова цифра. Тому ідея ство-
рення Пантеону нам дуже дорога. Це необхід-
но для нашого народу і для збереження його 
історії», – сказав Іван СЕЛІФОНОВ. Солі-
дарним із ним був Григорій ОСЬМАЧКО. 

Варто зазначити, що в попередніх пла-
нах меморіальне кладовище передбачається 
збудувати на території військової частини 
поблизу села Биківня, що неподалік Києва. 
Причому, за словами учасників конферен-
ції, перші поховання почнуть здійснюватися 
вже наступного року.                                         n

 Пантеон для військових

УРЯДОВІ ІНІЦІАТИВИ

www.kmu.gov.ua 

Отож одне з доручень Гла-
ви Уряду стосувалося  визна-
чення низки невідкладних дій 
щодо відновлення системи 
зрошувального землеробства, а 
також довгострокової програ-
ми технологічної модернізації 
овочівництва та інфраструкту-
ри зберігання. Прем’єр висло-
вив переконання, що протягом 
всього року аж до нового вро-
жаю ціни на овочі залишати-
муться стабільними. 

– А в перспективі Україна 
має вийти на виробництво 30-40 
мільйонів тонн овочів. І це буде 
найякісніша та найдешевша в 
Європі продукція, тож ми ціл-
ком свідомо ставимо завдання 
поступово освоїти європейський 
ринок, – заявив Глава Уряду.

Крім того, Микола АЗАРОВ 
закликав аграрний бізнес ство-
рювати робочі місця, тим самим 
підвищуючи доходи селян. Зо-
крема, він наголосив на тому, що 
розрив між умовами життя селя-
нина та міського жителя необ-
хідно ліквідувати.

– Не секрет, що стан сіль-
ської інфраструктури в рази 
гірший, ніж у містах. Разюча різ-
ниця умов життя змушує людей, 
а особливо молодь, покидати 
села, – звернув увагу  Микола 
АЗАРОВ. 

Як підкреслив Глава Уряду, в 
селі утворилися парадокси, які 

суперечать здоровому глузду: з 
одного боку безробіття, з іншого 
– брак робочих рук.

– Цей абсурд необхідно лікві-
дувати. Аграрний сектор зростає 
високими темпами. Це прива-
блива сфера для інвестицій, – за-
явив Прем’єр-міністр. При цьо-
му він додав, що обов’язковою 
вимогою Уряду до інвестицій у 
сільське господарство є створен-
ня робочих місць і підвищення 
доходів тих, хто працює на землі. 

Уряд зі свого боку підтримає 
ці інвестиції і податковою по-
літикою, і покращенням соці-
альної інфраструктури, і підви-
щенням комфорту життя на селі, 
запевнив Прем’єр-міністр.

За  словами Глави Уряду, за-
раз в агропромисловому секторі 

реалізується 20 масштабних про-
ектів із загальним обсягом інвес-
тицій понад 8,5 млрд. грн. 

– Однією з першочерго-
вих турбот Уряду є доступні та 
якісні продукти харчування 
для українців. Саме тому про-
водиться активна робота над 
створенням умов для розвитку 
агропромислового комплексу 
та забезпечення людей якісни-
ми та недорогими продуктами, 
– повідомив Прем’єр-міністр 
України.

За його словами, одним із 
ключових способів забезпечен-
ня сталого зростання внутріш-
нього ринку є стимулювання 
розвитку сільського господар-
ства: «Зростання попиту на сіль-
госппродукцію на 1% дає зрос-

тання ВВП на 2,1%», – зазначив 
Микола АЗАРОВ.

Він підкреслив, що сільське 
господарство здатне виріши-
ти для країни не лише пробле-
му продовольчої безпеки, а й 
розв’язати цілий комплекс соці-
альних проблем. Насамперед, це 
стосується якості й доступності 
продуктів харчування.

– Повноцінний продуктовий 
набір на столі кожної україн-
ської сім’ї у будь-яку пору року 
– це основа основ, – наголосив 
Микола АЗАРОВ. 

З огляду на це, наголосив 
Глава Уряду, є нагальна необхід-
ність розробити цілий комплекс 
заходів, які б стимулювали роз-
виток вітчизняного сільського 
господарства.                                n

 Зелене світло аграрній політиці

Під час чергового засідання Кабінету Міністрів України Прем’єр-
міністр України Микола АЗАРОВ особливе місце відвів агропромисловому 
комплексу держави. Йшлося, зокрема, про модернізацію овочівництва та 
відновлення системи зрошувального землеробства. Микола АЗАРОВ закликав 
аграрний бізнес створювати робочі місця та підвищувати доходи громадян. 
Пріоритетним завданням Уряду на найближчий час він визначив створення 
доступних і якісних продуктів харчування для українців.

n Луганщина 
розбудовується

Нинішнього року на 
Луганщині у рамках Державної 
цільової правоохоронної 
програми «Облаштування та 
реконструкція державного 
кордону на період до 2015 
року» планується облаштувати 
відповідно до європейських 
стандартів 11 місцевих пунктів 
пропуску, повідомляють в 
Держагентстві земельних ресурсів 
України. Землевпорядна служба 
області в травні-червні обстежила 
всі земельні ділянки, заплановані 
під розміщення пунктів пропуску. 
Зараз існує проблема щодо 
оформлення права користування 
ділянками у прибережній смузі, 
оскільки право постійного 
користування землями водного 
фонду можуть набувати виключно 
спеціалізовані водогосподарські 
підприємства. Для вирішення 
цього питання необхідно внести 
зміни до Земельного кодексу 
України, передбачивши, що право 
на землі водного фонду може 
набувати Держприкордонслужба 
України. 

dazru.gov.ua

n Як везти 
цінності культури

Уряд прийняв постанову «Про 
внесення зміни в зразок свідоцтва 
на право вивезення (тимчасового 
вивезення) культурних цінностей 
з території України». До 2012 
року свідоцтво, яке давало таке 
право, видавали уповноважені 
Держслужби контролю за 
переміщенням культурних 
цінностей через державний кордон 
України. У зв’язку з ліквідацією 
даного відомства (в березні 
минулого року) функції контролю 
за вивезенням, ввезенням 
та поверненням культурних 
цінностей, у тому числі видачу 
свідоцтва, здійснює Мінкультури 
України. Це вимагає внесення 
коректив до зразка свідоцтва. 
Тож реалізація проекту акта дасть 
змогу усунути правову колізію, що 
виникла внаслідок структурних 
змін у системі центральних органів 
виконавчої влади.

www. mincult.gov.ua

n Міграцію на 
контроль

Державна міграційна 
служба України матиме технічні 
можливості контролювати 
перетин кордону. Відповідне 
рішення прийняв Кабінет 
Міністрів України. Зокрема, 
передбачається створення 
в міграційній службі 
відомчої підсистеми, яка 
є частиною інтегрованої 
міжвідомчої інформаційно -
телекомунікаційної системи щодо 
контролю осіб, транспортних 
засобів та вантажів, які 
перетинають державний 
кордон. Таке нововведення 
здійснюється на виконання вимог 
Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового 
режиму для України. Це дасть 
змогу підвищити ефективність 
державного управління в сфері 
міграції, зокрема, щодо протидії 
незаконній міграції.

www.mfa.gov.ua

В Україні з ініціативи громадських організацій та за підтримки 
Кабінету Міністрів буде створено Національне військове 
меморіальне кладовище «Національний воїнський Пантеон».
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ГАРЯЧІ БУДНІ

НУ І НУ!

МОРСЬКІ ТРЕНУВАННЯ

НА ХВИЛІ ФЕСТИВАЛЮ

Андріé БІЛОБОРОДЧЕНКО

Поряд із кораблями ВМС 
Збройних Сил України в багато-
національних навчаннях брали 
участь і кораблі Морської охо-
рони Державної прикордонної 
служби України «Поділля», «Аме-
тист» та катер Морської охорони 
«Одеса», а малий катер Морської 
охорони «Калкан» протягом усьо-
го періоду тренувань забезпечував 
безпеку стоянки іноземних кора-
блів в акваторії порту.

Як і завжди, учасники на-
вчань демонстрували високий 
бойовий вишкіл, вміння дія ти 
злагоджено зі своїми інозем-
ними партнерами. Охоронці 
морських рубежів, зокрема, на 
високому рівні відпрацювали те-
оретичні та практичні питання, 
провели тренування водолазів, 
взяли участь у тактичному ма-
невруванні та наданні допомоги 
аварійному судну.

Багато чого під час прове-
дення ювілейного для України, 
десятого по рахунку «Сі бризу», 
прикордонники відпрацьовува-
ли вперше. Так, за всю історію 
навчань керівниками окремих 
вправ ще ніколи не був коман-
дир корабля та катера морської 
охорони. Отож, під час прове-
дення показових занять з теми 
«Виявлення, зупинка, огляд 
судна-порушника з джерелом 
іонізуючого випромінювання» 
кораблем морської охорони 
«Поділля» вправно маневрував 
капітан 3-го рангу Петро КУ-
ЗІН. Варто звернути увагу на те, 
що висадка оглядових груп та 
огляд судна-порушника співро-
бітниками відділу забезпечення 
дій на воді та оглядовою групою 
берегової охорони Грузії здій-
снювалося, м’яко кажучи не за 
дуже сприятливих умов – вночі 
та при хвилюванні моря 3 бали. 
До речі, роль порушника успіш-
но виконував малий бортовий 
човен «Eagle-500».

Рішучість, витримка та про фе -
сійні дії моряків-прикордонників 
отримали високі оцінки як з 
боку керівництва навчань, так 
і з боку представників агенції 
зменшення загроз зброї масово-
го ураження Міністерства обо-
рони США.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки командувача ВМС 
України віце-адмірал Юрій 
ІЛЬ¯Н під час церемонії закрит-
тя наголосив, що головним ре-
зультатом навчання стало якісне 
та безпечне проведення багато-
національними силами всього 
комплексу запланованих заходів, 
висока злагодженість і взаємосу-
місність штабів і тактичних груп.

Як зазначив Юрій ІЛЬ¯Н, 
українські кораблі і підрозді-

ли під час навчання покращили 
взаємосумісність роботи із ко-
раблями та підрозділами інших 
країн, що, на його думку, дає 
можливість у подальшому руха-
тися вперед.

Співдиректор навчання, ка-
пітан першого рангу Джеймс 
АЙКЕН під час виступу на це-
ремонії закриття наголосив, 
що багатонаціональними сила-
ми проведено спільну роботу, 
«яка в майбутньому сприятиме 
проведенню миротворчих і гу-
манітарних операцій». Аме-
риканський офіцер подякував 
місцевим органам влади, керів-
ництву Збройних сил України, 
силовим структурам за спри-
яння у підготовці та проведенні 
заходів.                                          n

 Успіхи 10-го «Сі бризу»
Уже традиційно Одеса на деякий час перетворилася 

на осередок військово-морських тренувань за участі 
фахівців із 17 країн світу. За сценарієм «Сі бризу-2012» 
військовослужбовці 17 армій в береговому, морському 
та авіаційному компонентах відпрацьовували низку 
питань, пов’язаних із протидією міжнародному 
піратству й стихійному лиху, а також вправлялися у 
наданні гуманітарної допомоги.

Минулого тижня Ужгород приймав Міжнародний 
фестиваль «Goral Music Avia Bike Ukraine 2012». Учасниками 
свята стали «королі доріг та повітря». Прикордонники у свою 
чергу першими приймали всіх туристів екстрим-класу, а тому 
доклали максимум зусиль, аби процедура перетину кордону 
була для них максимально комфортною.

 Туристи екстрим-  «Підземка» 
Україна – 
Словаччина

Роман ПАВЛЕНКО 

Цьогоріч у святі музики та 
мотоциклів взяло участь понад 
2000 байкерів з різних куточків 
світу. Не відставати від них вирі-
шили й підкорювачі повітряних 
просторів. Відтак у міжнародний 
аеропорт «Ужгород» злетілися 
пілоти із України, Словаччини, 
Великобританії, Швеції, Бельгії, 
Голландії, Франції, Італії, Швей-
царії, Польщі, Литви та інших 
держав. Загалом понад 60 суден 
прибуло до України задля видо-
вищного і водночас ризиковано-
го фестивалю. Варто зазначити, 
що повітряні ворота Закарпаття 
стали місцем, де безстрашні пі-
лоти влаштували авіа-шоу.

Оскільки на цей період 
збільшився потік іноземних ту-

ристів, які також були не про-
ти поспостерігати за екстре-
малами, персонал Державної 
прикордонної служби України 
працював у посиленому режимі. 
Прикордонники ставили перед 
собою завдання якнайшвидше 
оформити пасажирів, не допус-
каючи при цьому жодних пору-
шень прикордонного законо-
давства.

Варто відзначити, що учасни-
ки та гості фестивалю неоднора-
зово звертали увагу на злагодже-
ну роботу прикордонної служби 
та відсутність черг чи інших не-
порозумінь при перетині держав-
ного кордону України.

Як зауважуть самі охоронці 
рубежу, не останнє місце тут ві-
діграло застосування позитивної 
практики, введеної під час про-
ведення футбольного чемпіонату 
«ЄВРО-2012».                                n

Уявіть тунель діаметром близько 80 
сантиметрів та завдовжки понад 700 метрів. А 
якщо ця «підземка» прокладена під кордоном, 
електрифікована і нею на глибині 5-6 метрів 
курсують вагонетки на рейках? 

Валентина ЛАЗАРЧУК

Минулого тижня за пів-
кілометра від кордону в Сло-
ваччині виявили підземний 
лаз, що використовувався для 
контрабанди сигарет. Вихід з 
нього обладнали на території 
приватної фірми, де також зна-
ходилася вантажівка, в кузові 
якої нарахували 13100 блоків 
цигарок, що й вказувало на 
призначення «незаконного 
метро».

В подальшому й українські 
правоохоронці почали шука-
ти інший вхід у тунель. За їх 
підрахунками кінцева станція 
контрабандистської підземки 
найімовірніше розміщувалася 
на приватному подвір’ї на око-
лиці Ужгорода. За допомогою 
екскаватора дійсно знайшли 
прохід, що вів у прилеглий бу-
динок, де знаходилася кімната 
із входом у лаз. Тут же виявили 
й 35 ящиків цигарок різних ма-
рок, 7 вагонеток на рейках, які 
приводилися в рух за допомо-
гою електродвигуна.

На даний час проводять-
ся слідчі дії, встановлюють-
ся причетні до протиправної 
діяльності особи.

Словацька сторона вже 
підрахувала свої збитки – це 
майже 50 мільйонів євро втра-
ченого податку. Деякі фахівці 
припускають, що злочинці мо-
гли облаштувати  та викорис-
товувати тунель, який міг за-
лишитися тут ще з часів Другої 
світової війни.                            n

класу

n Спиртоловля 
по-дністровськи

Понад півтонни 
спирту виловили з Дністра 
прикордонники відділу «Ямпіль» 
Могилів-Подільського загону. 
Один з нарядів виявив каністри, 
що плили за течією. Згодом 
спільний українсько-молдовський 
прикордонний патруль виявив 
пошкоджений гумовий човен, а 
наряд на моторному човні дістав 
з води 19 пластикових каністр, 
у кожній з яких було по 30 літів 
спирту. Наразі з’ясовуються 
обставини порушення, 
встановлюються причетні до 
контрабанди особи. 

    Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Заєць у дровах
Чоловіка, який зайцем 

намагався доїхати в Румунію, 
виявили на Буковині. Під час 
перевірки вантажного поїзда у 
пункті пропуску «Вадул Сірет» 
співробітники Чернівецького 
загону знайшли порушника, 
який переховувався у вагоні з 
деревиною. Знайда документів із 
собою не мав, проте він назвався 
громадянином Киргизстану. 
Наразі особу затриманого 
встановлюють. 

Андріé ДЕМЧЕНКО
 

n Золото 
рецидивіста

Понад 2 тисячі золотих 
прикрас, загальна вага яких 4,8 
кілограма, намагався незаконно 
перевезти через кордон водій 
автобуса «Кишинів-Москва». 
Порушник розфасував ланцюжки 
та кулони, сережки та каблучки у 
20 окремих пакунків, які заховав 
у дорожній валізі. Контрабанду 
виявили співробітники пункту 
пропуску «Могилів-Подільський». 
Коштовні прикраси вилучили 
та передали в митницю. Варто 
зауважити, що затриманий 
42-річний молдованин, виявився 
контрабандистом зі стажем. 
Більше місяця тому він попався на 
спробі незаконно перевезти одяг 
та медпрепарати.    

Андріé БІЛОБОРОДЧЕНКО

n Прогулянка 
з дурманом

Під покровом сутінок 
прокрадався в Росію наркокур’єр 
з двома пакетами рослинної 
речовини, загальною вагою 5 
кілограмів. Порушника, жителя 
Сум, за допомогою тепловізора 
виявив біля села Журавка наряд 
відділу «Юнаківка» Сумського 
загону. Чоловіка затримали та 
передали в СБУ. Вилучене в нього 
зілля направили на експертизу. 

n Корисний 
бензо-дизель

Оригінально перевозив пальне 
з Росії 46-річний українець, 
затриманий на Сумщині. 
Оглядаючи його «Opel Vivaro» 
співробітники пункту пропуску 
«Грабове» виявили в баку з 260 
літрами бензину каністру з 
дизелем, яким і «харчувався» 
мікроавтобус. Через такий 
тюнінг транспортний засіб 
з контрабандним пальним 
вилучили. 

Роман ТКАЧ
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УРОЧИСТОСТІ

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА та
Аліси ВОСКОБОЙНІКОВОЇ

Офіційна церемонія прово-
дів нашої олімпійської збірної на 
літні ігри 2012 року виглядала як 
останній етап підготовки перед 
відправкою до Лондона. Цікавим 
є те, що на Майдані Незалежнос-
ті вітчизняні олімпійці тренували 
своє вміння протистояти британ-
ським погодним умовам. Адже 
відмінною рисою Туманного 
Альбіону, як відомо, є регулярні 
опади. Зливи в Києві виявилися 
повною несподіванкою для орга-
нізаторів урочистого заходу. 

Проте наперекір негоді уро-
чистості відбулися в дружній 
та теплій атмосфері, для гостей 
заходу лунав святковий кон-
церт. Крім того, організатори 
влаштували так звані «фанські 
розваги», звісно, у вигляді різно-
манітних спортивних конкурсів. 
Найспритніші, найвитриваліші, 
та найсильніші отримували фут-
болки, стрічки, значки з олімпій-
ською символікою. Для знавців 
спорту проводилися вікторини. 
Слід зазначити, що ще за тиж-
день до проведення святкових 
заходів прихильники українсько-
го спорту зібралися на Володи-
мирській гірці у столиці, щоб на-
передодні Олімпіади підтримати 
збірну України. Представники 

фанатського руху вирішили на-
близити Київ до місця проведен-
ня Олімпійських ігор своєрідним 
способом: вони з’єднали сим-
волічною червоною стрічкою 
парк Володимирська гірка та 
Посольство Великобританії в 
Києві. Аби налаштувати укра-
їнських спортсменів на пере-
моги, організатори та вболі-
вальники вирішили для початку 
самі «піти на рекорд», що їм, 
власне, і вдалося. Завдяки 537 
учасникам, які зв’язали стрічку 
довжиною 990 метрів, «фанат-
ська миля» потрапила до книги 
рекордів України. Із цієї стрічки 
згодом сплели трояндове дере-
во, яке передали прапороносцю 
української олімпійської збірної 
Роману ГОНТЮКУ.

Варто зазначити, що в день 
проводів вітчизняних спортсме-
нів вперше за всю історію укра-
їнці відсвяткували й день фаната. 
Свято стало завершальним ета-
пом багаторічної традиції Все-
української естафети олімпій-
ського вогню «Передай вогонь 
перемоги», яка уособлює дружбу, 
мир та єднання навколо олімпій-
ських цінностей. До речі, досить 
символічно, що дощ припинив-
ся після того, як президент НОК 
Сергій БУБКА запалив олімпій-
ський вогонь у спеціальній чаші. 
Очільник українських олімпійців 
побажав атлетам віри у власні 
сили і висловив побажання, щоб 
під лондонським небом якомога 
частіше піднімався державний 
прапор України і звучав наш на-
ціональний гімн. 

На завершення церемонії 
олімпійці піднялися на сцену, де 
до них звернувся Прем’єр-міністр 
України Микола АЗАРОВ. Він 
зазначив: “Вам випав зоряний 
квиток. Настала та мить, коли ви 

можете прославити себе, а разом 
із собою нашу країну. Це буде для 
вас найбільше випробування, яке 
випадає раз у житті”. Після цього 
Прем’єр-міністр символічно пе-
редав Роману ГОНТЮКУ націо-
нальний прапор. З цим прапором 
у руках наш прославлений атлет 
поведе за собою збірну України на 
церемонії відкриття на лондон-
ському Олімпійському стадіоні.

Напередодні ж урочистих за-
ходів на головній площі країни, 
у Центральному будинку офі-
церів Збройних сил України ві-
тали найкращих представників 
фізкультурно-спортивного то-
вариства «Динамо», які увійшли 
до складу олімпійської збірної 

команди України. Успішних ви-
ступів, спортивних перемог та 
якомога більшої кількості наго-
род олімпійцям-динамівцям по-
бажали голова ФСТ «Динамо», 
народний депутат України Віктор 
КОРЖ, Президент Національно-
го олімпійського комітету Укра-
їни Сергій БУБКА, Голова Дер-
жавної служби молоді та спорту 
України Равіль САФІУЛЛІН, 
представники силових структур 
та правоохоронних органів. Та-
кож підтримали олімпійців і юні 
динамівці – вихованці дитячо-
спортивної школи з фехтування.

До складу олімпійської збір-
ної команди України увійшло 245 
спортсменів, які представляти-

муть країну в 28 видах спорту та 
візьмуть участь у більше, ніж 150 
видах олімпійської програми. 
За словами народного депутата 
України Віктора КОРЖА, ФСТ 
«Динамо» пишається тим, що 
понад половину Національної 
збірної, 125 чоловік, становлять 
спортсмени-динамівці. Саме 
вони є тими олімпійцями, на 
яких покладаються «медальні на-
дії» України. Знаковим є те, що 
чимало з них є представниками 
спорткоманди Державної при-
кордонної служби України. Чого 
лише коштують імена прослав-
лених українських спортсменів-
прикордонників Василя ЛОМА-
ЧЕНКА, Олександра УСИКА, 
Артура АЙВАЗЯНА, Віктора 
РУБАНА та багатьох інших. У 
ході заходу нам вдалося поспіл-
куватися з деякими з них. За їх-
німи словами, олімпіаді переду-
вали дні тривалих й виснажливих 
тренувань, а також спортивних 
зборів, які, до речі, проходили 
не лише в Україні. Справа в тому, 
що спортсменам-олімпійцям ще 
потрібно було довести своє право 
представляти Україну в Лондоні. 
Заради цього, саме під час таких 
зборів, вони повинні були отри-
мати «ліцензію» на олімпіаду, 
виконавши кваліфікаційні нор-
мативи. Часто доводилося зда-
вати тести й на допінг, з яким, як 
усім відомо, дуже суворо в спорті. 
Проте час підготовки вже поза-
ду, при цьому щось прогнозува-
ти спортсмени не поспішають. 
Знаючи велику забобонність у 
їхніх лавах, це цілком зрозуміло. 
Однак дивлячись на їхні зосере-
джені та енергійні обличчя, впев-
неність та блиск в очах, можна 
сміливо сказати, що нашим олім-
пійцям є що продемонструвати в 
Туманному Альбіоні.                        n

 Щоб український стяг здіймався 
в небо Лондона

У Києві відбулися урочисті проводи українських спортсменів, які відстоюватимуть 
честь країни на літніх Олімпійських іграх у Лондоні. Олімпійців проводжали чиновники, 
керівники спортивних товариств, відомі спортсмени та зірки шоу-бізнесу.

Голова ФСТ «Динамо», 
народний депутат України Ві-
ктор КОРЖ:

– Хочу сказати, що цим уро-
чистостям та власне «походу» 
наших динамівців на Олімпіаду 
передувала колосальна праця, 
як спортсменів, так і фахівців 
товариства «Динамо». Корис-

туючись нагодою, хочу подякувати тренерам, 
президентам федерацій, представникам влади, усім, 
хто був залучений до цього процесу, за їхню титаніч-
ну роботу. Адже спорт – це, в першу чергу, не медалі 
та кубки, навіть не імідж держави, а найдорожче, 
що в нас є – здоров’я нації.

Президент Національного олімпій-
ського комітету України Сергій БУБКА:

– Загалом відповідальні за підготовку 
до Олімпіади державні структури, зокрема 
Олімпійський комітет, зробили усе від 
них залежне. На сьогодні немає жод-
них невирішених чи проблемних питань, 
спортсмени забезпечені усім необхідним. 
До речі, нещодавно ми презентували нову 

форму української команди. Це три комплекти – парадного, 
щоденного та спортивного одягу. Традиційно вони у синьо-
жовтій гамі. Дизайнери оновили костюми орнаментом та 
оригінальним візерунком, а парадну екіпіровку виконали ще й 
у дусі початку 70-х, надихнувшись творчістю британського 
рок-гурту «Бітлз». 

Голова Спортивного комітету Держав-
ної прикордонної служби України Микола 
ПОДОЛЯК:

– За час існування відомчої спорткоман-
ди спортсмени-прикордонники завоювали  
понад 200 медалей чемпіонатів та першо-
стей світу й Європи, майже половина з яких 
– золоті. Неодноразово прикордонні спортс-
мени встановлювали світові, європейські та 

національні рекорди. Серед нагород особливе місце посідають 
олімпійські відзнаки: 8 золотих, 9 срібних та 6 бронзових меда-
лей. Отож, як ви бачите, ми маємо досвід у цьому контексті, 
маємо й талановитих спортсменів та організаторів даного 
процесу. Впевнений, що наші спортсмени на нинішній Олімпіаді 
викладатимуться на повну і нам буде чим пишатися. 
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МОБІЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Олег КОРОТЮК, 
Валентина ЛАЗАРЧУК

Варто підкреслити, що програма тренін-
гу була надзвичайно насиченою та перед-
бачала відпрацювання не лише практичних 
навиків учасників заходу (хоча це й найваж-
ливіший аспект у діяльності «мобільників»). 
Зокрема, в перший день німецькі фахівці 
поділилися з українськими та молдовськи-
ми колегами інформацією про повноважен-
ня, вимоги та сфери застосування мобільних 
прикордонних підрозділів у Федеративній 
Республіці Німеччина.

Після цього для учасників тренінгу на-
став найочікуваніший етап – відпрацю-
вання практичної складової навчань. Без 
перебільшення можна сказати, що занят-
тя проводилися надзвичайно видовищно 

та змушували учасників повністю зану-
рюватися в запропоновані ситуації, які 
були максимально наближені до реальної 
обстановки на рубежі. Як виявилося, май-
стерність прикордонних «спецназівців» 
охоплює досить широку сферу. Відпра-
цьовувалися, зокрема, такі аспекти діяль-
ності мобільних підрозділів, як: порядок 
дій у випадках припинення правопору-
шень та затримання правопорушників у 
транспортних засобах, тактика дій під час 
спроб припинення групових та одиночних 
правопорушень. Значна увага відводилася 
навикам ідентифікації транспортних за-
собів, вирішенню конфліктних ситуацій 
тощо. Відпрацьовано величезну кількість 
вправ із затримання зловмисників. Не 
новими для бійців були заходи особистої 
безпеки, але, розуміючи, що про цей ас-
пект у своїй діяльності не варто забувати 
ніколи, німецькі тренери запропонували 

пригадати основні вимоги. Примітно, що, 
окрім бойових прийомів, тактики дій у 
найрізноманітніших ситуаціях, учасникам 
заходу необхідно було показати себе ще й 
у ролі вправних медиків під час надання 
першої допомоги потерпілому.

Також фахівці з Німеччини проде-
монстрували тактичні прийоми при-
пинення фізичного та збройного опору 
злочинців та правопорушників, пошуку 
та ідентифікації крадених автомобілів, 
які широко застосовуються ними на рід-
них рубежах.

Майстерність військовослужбовців  
вітчизняних мобільних підрозділів отри-
мала визнання та високу оцінку як від 
німецьких, так і від молдовських колег. 
Останні, до речі, мали прекрасну нагоду 
ознайомитися із сучасною навчальною 
базою центру. Завдяки співробітництву 
з EUBAM під час тренінгу прикордонні 
спецназівці отримали унікальну можли-
вість ознайомитися з кращими право-
охоронними практиками сучасних право-
охоронних органів країн Європейського 
Союзу.                                                                n

 Зустріч професіоналів
Прикордонні реалії сьогодення вимагають від охоронців рубежу 

постійного вдосконалення та розвитку своїх професійних навичок. 
Особливе місце в цьому процесі відводиться мобільним підрозділам 
відомства. Відтак нинішнього року в Навчальному центрі Державної 
прикордонної служби України пройшов тренінг, під час якого фахівці 
Федеральної поліції Німеччини, правоохоронці Республіки Молдова, 
а також інструктори мобільних підрозділів ДПСУ обмінювалися вже 
набутим досвідом.

Оксана ІВАНЕЦЬ 

Коли до відділу по роботі з 
персоналом Харківського при-
кордонного загону звернулися 
керівники вищезгаданого сана-
торію з проханням взяти участь у 
заходах з патріотичного вихован-
ня хлопчаків та дівчаток, право-
охоронці з радістю погодилися 
допомогти. 

– Ми вже організовували 
подібні заходи з пожежника-
ми, представниками МВС, ДАІ, 
МНС. А ось із прикордонниками 
нічого схожого в нашому закладі 
ще не проводили. У вихователів 
санаторію ідея запросити охо-
ронців рубежу визрівала вже дав-
но. Ми хотіли, аби діти на деякий 
час уявили себе захисниками 
державного кордону і самі по-
казали на що вони здатні, – роз-
повідає Тетяна ЧУБ, вихователь 
дитячого санаторію. – Дуже хо-
тілося, щоб у дітей залишилися 
незабутні спогади на все життя. 
Вважаю, що саме такого резуль-
тату врешті-решт і досягнуто, 
адже неможливо було не помі-
тити як світилися цікаві оченята 
малечі. Впевнена, що сподоба-
лося без винятку всім учасникам 
гри, і не лише маленьким!

Добре відомо, що одним із 
важливих напрямів діяльності на-
шого відомства було і залишаєть-
ся патріотичне виховання молоді. 
А дитинство – найсприятливіша 
пора для прищеплення священ-
ного почуття любові до Батьків-
щини. Яким чином це зробити 
прикордонники знали із самого 
початку – спортивно-військова 
гра, в яку грали ще наші батьки, – 
«Зірниця», на думку тутешніх охо-
ронців рубежу, надовго залишить у 
пам’яті малечі яскраві враження.

Отож дітлахам випала надзви-
чайна можливість прожити один 
день життям прикордонників. 
Виступ співробітників мобільної 
прикордонної застави «Дергачі» 
не залишив байдужими ані дітей, 
ані дорослих. На стадіоні санато-
рію відбувся справжній «екшн» – 
злочинець, який намагався уник-
нути покарання, хотів покинути 
територію України, проте герої-
прикордонники завадили йому 
здійснити свій намір. 

А для демонстрації роботи 
службової собаки, натренованої на 
пошук наркотичної речовини, за-
лучалися й маленькі учасники свята 
– діти з радістю та без жодної каплі 
страху підставляли свої кишені, ру-
кава та взуття під цікавий ніс соба-
ки, аби та знайшла носій запаху нар-
котичної речовини в одного з них… 

По великій кількості хлопців, 
які зібралась біля одного із столів, 
можна було безпомилково визна-
чити – тут демонструють зброю. 
До речі, малеча не лише потрима-
ла стрілецьку зброю, а ще й мала 
можливість відчути, як вона пра-
цює – одним із завдань під час гри 
«Зірниця» було якнайвлучніше 
вистрілити по цілі.

І ось, після маленької перерви 
на обід, настав найочікуваніший 
момент – визначилися учасники 
і «Зірниця» розпочалася.

Учнів заздалегідь розділили на 
дві команди – «Південні» та «Пів-
нічні прикордонники». Протягом 
усього часу гри хлопці та дівчата 
віком від 7 до 9 років із щирим за-
взяттям та самовідданістю брали 
участь у змаганнях, різноманіт-
ність яких вражала. Під керівни-
цтвом своїх «керівників» команди 
показали знання з прикордонної 
тематики, слідознавства, співали 
пісень та декламували вірші  про 
«зелених кашкетів», змагалися 
у влучності, силі та вправності у 

спортивній естафеті. Санітари 
команд відповідали на питання 
стосовно надання першої медич-
ної допомоги, а також практично 
супроводжували свої теоретичні 
знання.

А скільки позитивних емо-
цій пережили вболівальники, які 
підтримували своїх товаришів по 
команді під час кожного змаган-
ня! Колектив вихователів теж не 

залишався осторонь, вболівав за 
своїх учнів, не шкодуючи ані го-
лосу, ані долонь.

По закінченні гри перемож-
ців урочисто нагородили. Про-
те, незважаючи на зайняте місце, 
всі без винятку учасники гри за-
певнили, що для них головне не 
перемога, а заряд бадьорості та 
гарного настрою, які вони отри-
мали!

«Зірниця» не єдиний такий 
захід, що проводиться в Харків-
ському прикордонному загоні. 
Щороку, напередодні Дня при-
кордонника та Міжнародного 
дня захисту дітей, харківські 
прикордонники влаштовують 
подібні свята в школах міста 
та області, надаючи тим самим 
можливість кожній дитині зро-
зуміти – країна починається з 
кордонів, які є візитною карткою 
держави та її обличчям. І голо-
вне: кордони незалежної України 
надійно охороняються досвідче-
ними, мужніми й чесними захис-
никами.                                               n

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

 Ростимо патріотів!
Життя дітей з дитячих будинків, незаможних і багатодітних родин назвати 

різноманітним дуже важко. А тому, коли прикордонники завітали до Обласного 
багатопрофільного дитячого санаторію Харкова, де влітку оздоровлюються такі діти, це 
викликало в малечі цілий шквал емоцій. 
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НА ОСОБЛИВОМУ КОНТРОЛІ

ЗДОРОВ’Я

Аліна ДАНИЛЮК

Зараження АЧС може при-
звести як до 100% летальності, 
так і до хронічного і безсимп-
томного перенесення та непе-
редбачуваного поширення. Вірус 
цієї хвороби вважається «абори-
геном» в країнах Африки та на 
острові Сардинія, але саме захво-
рювання – транскордонне, що 
доводять факти виявлення його у 
Грузії, Вірменії, Азербайджані та 
Південному регіональному окру-
зі Росії. 

Спалахи АЧС періодично 
з’являються по сусідству з Укра-
їною. Зокрема, у Грузії захворю-
вання свиней було зареєстрова-
но 2007 року поблизу Поті, куди 
збудник потрапив на кораблі 
з м’ясопродуктами. Протягом 
останніх років свині хворіли на 
африканську чуму і в кількох регі-
онах Росії. Так, у жовтні 2008 року 
у Ставропольській станиці Кіров-
ського району та селі Грушевсько-
му Олександрівського району у 
зв’язку з виявленням вірусу було 
ліквідовано все поголів’я свиней. 
Загальна сума збитків становила 
35 мільйонів рублів. Через місяць 

такий же діагноз був підтвердже-
ний у  Новокубанському районі 
на свинофермі «Кубань», де утри-
мувалося майже 7 тисяч свиней. 
Наприкінці 2011 року спалах хво-
роби зафіксовано у Нижньогород-
ській області. У зону зараження 
потрапило одне з найбільших під-
приємств із розведення свиней, 
ветеринари якого знищили не 
тільки «хрюшок», а й коней, со-
бак, котів, незважаючи на те, що 
захворювання їм не передається. 

Африканська загроза нави-
сала над українськими свинями і 
раніше. 1977 року в чотирьох ра-
йонах Одеської області вперше за-

Глобалізація сучасного світу має не лише переваги, 
а й недоліки. Зокрема, деякі віруси, що вражають 
тварин, можуть стати неабиякою небезпекою для 
ряду країн. Однією з таких загроз для України можна 
вважати африканську чуму свиней (далі АЧС). Для 
українців, у раціон яких традиційно входить сало та 
м’ясо «хрюшок», ця проблема є дійсно актуальною. 
Відтак на вітчизняному кордоні вживаються посилені 
заходи безпеки і профілактики цього небезпечного 
захворювання.

Володимир КАЧМАР

Те, що деякі організми живуть за рахунок інших уже 
саме по собі не дуже приємно, але паразити можуть при-
носити й іншу шкоду. Ще гірше, що іноді зараження пара-
зитами є спільними для людей та тварин. Так, наприклад, 
паразитні захворювання можуть передаватися від собаки 
людині. Зокрема, це актуально для прикордонників, адже 
брати наші менші є незамінними помічниками у службі. 
Разом з тим, собаки можуть поширювати багато видів за-
разних збудників, патогенних для людини й інших видів 
тварин. Тобто вони є потенційно небезпечними з медико-
ветеринарно-санітарного погляду як джерело рознесення 
захворюваннь з групи зооантропонозів.

Після зараження тварини або людини личинки різних 
паразитів мігрують кровоносною та лімфатичною сис-
темами, проникають в органи травлення, залози, м'язи 
тощо. На різних стадіях розвитку паразити завдають різної 
шкоди. Зокрема, механічний вплив, пов'язаний з міграці-

єю личинок по організму, призводить до порушення ціліс-
ності тканин, розриву капілярів, виникнення запальних 
процесів, які викликають атрофію, закупорювання з по-
дальшим розривом стінок, спричиняють ускладнення, що 
можуть призвести до загибелі тварини. Також личинки ба-
гатьох паразитних червів у період міграції можуть заносити 
в організм різні види мікроорганізмів. Усе це призводить 
до ускладнення перебігу інвазійних та інфекційних хвороб.

Собаки, яких не обстежують і не лікують, можуть ста-
ти розносниками найрізноманітніших паразитних червів, 
таких хвороб, як: токсокароз, унцинаріоз, трихуроз, дипі-
лідіоз, дирофіляріоз тощо.

Наприклад, унцинаріоз є доволі небезпечним. Личин-
ки паразитів-анкілостоматид здатні проникати в організм 
як з кормом та водою, так і через неушкоджену шкіру. 
Останній спосіб проникнення призводить до запалення 
ділянок шкіри, розвитку алергічних дерматитів, пошко-
дження кровоносних судин.

Інше захворювання м'ясоїдних (собак, котів) – токсо-
кароз – також надзвичайно небезпечне для людини. Сам-
ки токсокар за добу відкладають до 200 тисяч яєць. У разі 
заковтування твариною чи людиною цих яєць у кишеч-
нику з них з'являються личинки. Останні, під час міграції 
організмом потрапляють у різні органи: печінку, легені, 
нирки, очі, головний мозок. Також вони можуть локалі-
зуватися на сітківці ока з формуванням паразитарної гра-
нульоми, що іноді навіть призводить до втрати зору. 

Одним із джерел зараження людини на токсокароз, 
особливо дітей, є бродячі собаки та коти, тому необхідно 
здійснювати комплекс заходів з недопущення контакту 
цих тварин із службовими собаками, тваринами підсо-
бних господарств та й, загалом, і з персоналом Держпри-
кордонслужби. А слідкують за тим чи не годують бува не-
безпечних паразитів тварини на підсобних господарствах, 
чи не прибилися непрохані гості до службових собак 

і чи нема в продуктах, які потрапляють на стіл прикор-
донників «м’яса, яке не замовляли», спеціалісти служби 
ветеринарної медицини. Варто сказати, що роботи цим 
фахівцям не бракує ніколи, адже, скажімо, такі інвазій-
ні хвороби, як піроплазмоз, демодекоз, токсаскаридоз, 
аскаридози різних видів тварин тощо – явище постійне. 
Тож одним з головних завдань спеціалістів служби вете-
ринарної медицини прикордонного відомства є забез-
печення епізоотичного благополуччя в районах розташу-
вання органів Держприкордонслужби.

Успішна боротьба з паразитами включає велику кількість 
заходів, проте одним з основних є звільнення організму від 
паразитів за допомогою хіміотерапевтичних препаратів (ан-
тигельмінтиків). Ефективними заходом боротьби з такими 
хворобами є проведення профілактичних досліджень. Саме 
лабораторна діагностика дає змогу виявити паразитів, їхні 
яйця та личинки в екскретах, секретах, тканинах тіла хазя-
їна. Скажімо, минулого року було проведено більше 2700 
досліджень продуктів життєдіяльності службових собак, за 
результатами яких майже 5200 тваринам провели профі-
лактичну дегільментизацію, а більш як 200 – терапевтичну, 
обробили проти піроплазмозу 1270 службових собак. Разом 
з тим, постійно проводиться контроль за продуктами харчу-
вання тваринного походження. Так, торік спеціалісти вете-
ринарної медицини нашого відомства тільки на трихінельоз 
перевірили 470 туш тварин, а на фіноз – 572. За результа-
тами ветеринарно-санітарної експертизи піддано технічній 
утилізації або знищено через різні причини 1228 кілограмів 
продуктів.                                                                                                n

Хворіє тварина, страждає людина

Африканська чума сви-
ней, або східноафриканська 
лихоманка, хвороба Ìонт-
гомері – контагіозне вірус-
не захворювання свійських 
і різних видів диких свиней, 
що характеризується висо-
кою летальністю.

На сьогодні не існує 
вакцини проти цієї хвороби, 
яка є смертельною для 
свиней, але не становить 
небезпеки для людини. 
Ефективних засобів про-
філактики африканської 
чуми свиней поки що не 
знайдено і лікувати тварин 
заборонено. У випадку ви-
явлення спалаху інфекції 
практикується знищення 
свиней безкровним мето-
дом, а також ліквідація 
всіх тварин у радіусі 20 
кілометрів від нього. 
Хворих свиней та тих, які 
контактували з хворими 
тваринами, забивають, а 
трупи спалюють.

Епізоотичний процес 
щодо А×С характеризуєть-
ся стрімким поширенням 
захворювання з високим 
рівнем летальності серед 
тварин, що притаманно 
багатьом транскордонним 
хворобам, особливо в умо-
вах первинного занесення 
збудника інфекції на нову 
територію.

ДОВІДКА «ПУ» Африканська загроза 
українському 
салу

реєстрований спалах цієї хвороби. 
Завдяки своєчасним та жорстким 
заходам протягом двох місяців за-
хворювання ліквідували.

Загалом, причиною поширен-
ня АЧС може стати діяльність лю-
дини. Мається на увазі неконтр-
ольоване перегрупування тварин, 
годівля харчовими відходами без 
належної термічної обробки, ви-
користання одного транспорту 
для перевезення свиней до різних 
об’єктів тощо. Спричинити по-
ширення вірусу також можуть дикі 
кабани, або ж різноманітні кома-
хи, гризуни, птахи, які можуть 
стати механічними рознощиками. 

У боротьбі з цією хворобою 
важливими є профілактика, яка 
полягає у введенні карантину і за-
безпеченні заходів безпеки в місцях 
утримання тварин, та плани запо-
біжних заходів і раннього виявлен-
ня хвороби. Звичайно, стан справ, 
який склався у Росії, є небезпеч-
ним для України. Африканська 
чума свиней не раз наближалася до 
наших кордонів, особливо близько 
вона підступала до східних облас-
тей – Сумської та Харківської, а 
також Чернігівської. Проте фактів 
захворювання в Україні не зафік-
совано. Влада вживає всіх заходів з 
метою запобігання поширенню за-
значеному захворюванню, зокре-
ма Державна прикордонна служба 
України у взаємодії з Державною 
ветеринарною та фітосанітарною 
службою постійно стежить за тим, 
аби м'ясо хворих тварин не ввози-
лося до нашої держави, про що зві-
тує кожні десять днів.                       n

Близько 10-15 тисяч років тому людина потоваришувала з вовком. Потомки прирученої 
тварини – собаки, й досі живуть поряд з нами. Пізніше були одомашнені деякі інші види звірів. 
Мабуть, у ті часи наші предки також познайомилися і з паразитами, які живуть у тваринах, 
але можуть добряче дошкуляти і двоногому племені, а, відтак, шукали шляхів як боротися з 
шкідниками, одомашнювати яких не було жодного бажання. 
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

Матеріали шпальти 
підготував Максим СІБУРОВ

Цей вид злочинності не слід 
вважати чимось ефемерно дале-
ким, стикнутися з яким можна 
лише переглядаючи продукцію 
Голлівуду на кшталт «Міцного 
горішка-4» (за сюжетом кіберз-
лочинці менш ніж за добу при-
звели до хаосу в усій інфраструк-
турі США, – Авт.). Отож, такі 
думки вже давно не відповідають 
реаліям сьогодення. Судіть самі, 
навіть комп’ютерні віруси, з яки-
ми людина сьогодні регулярно 
стикається, є проявом кіберз-
лочинності. До речі, сьогодні це 
явище – одне з п’яти найбільш 
поширених економічних злочи-
нів в Україні.

Кіберзлочинці можуть бути за 
тисячі кілометрів від місця зло-
чину, вони можуть завантажувати 
все, що їм треба в Інтернеті, та не 
потребують особливої фізичної, 
чи військової спеціальної під-
готовки чи капіталовкладень. За 
менш ніж 20 років кіберзлочин-
ність із маловідомої проблеми 
стала центром уваги споживачів, 
занепокоєння для корпоративної 
та національної безпеки. Статис-
тика свідчить, що кіберзлочин-
ність швидко набирає обертів, 
є прибутковою та високорозви-
неною, а щорічні збитки від неї 
коливаються від десятків мільяр-
дів доларів до приблизно одного 
трильйона. У той час як інші галу-
зі страждають від рецесії, кіберз-
лочинність переживає очевидний 
бум. Саме хакери в недалекому 
майбутньому стануть загрозою 
номер один для бізнесу, потіснив-
ши тероризм і європейську бор-
гову кризу. 

Найбільше занепокоєна 
розвитком кіберзлочиннос-
ті влада США. Минулого року 
про хакерські атаки повідоми-
ли 760 американських органі-
зацій, серед яких консалтин-
гова та аудиторська компанія 
PriceWaterhouseCoopers, банки 
Wells Fargo і Citigroup, інтернет-
магазин Amazon, IT-гіганти 
IBM, Intel, Yahoo, Cisco, Google, 
Facebook і Microsoft.

До речі, саме американські 
спецслужби провели найбільшу 
в історії операцію проти кіберз-
лочинності, яка відбулася напри-
кінці червня нинішнього року. 
Вони заарештували 24 особи в 
США і вісьмох в інших країнах. 
Заарештовані звинувачуються 
у використанні Інтернету для 
махінацій з кредитками, банків-
ськими рахунками та особистою 
інформацією сотень тисяч людей 
з усього світу на загальну суму 
більше 200 мільйонів доларів. 
«Картковики» викрадали дані 
не тільки за допомогою шпи-
гунських комп'ютерних програм 
з персональних комп'ютерів, а 
й зламували бази даних банків, 
готелів, торговельних фірм, і пе-
репродували їх через законспіро-

вану мережу, в яку врешті-решт і 
були впроваджені під прикрит-
тям агенти ФБР. 

Проте найбільшим і найза-
гадковішим інтернет-злочином 
дотепер залишаються події 1989 
року. Невідомі зловмисники зу-
міли запустити в комп’ютерну 
мережу NASA зловісного хро-
бака WANK, що викликав 
катастрофічний збій у про-
грамі. Ситуація виявилася на-

стільки серйозною, що запуски 
декількох супутників довелося 
на якийсь час відкласти.

Комп’ютерна мережа аме-
риканського NASA чомусь зав-
жди є магнітом для всіх, хто 
вважає себе гідним звання «ха-
кер». От і 17-річний Грегорі Аа-
рон ХЕРНС не придумав нічого 
кращого, як використовувати 
«вільні площі» комп’ютерної 
системи космічного агентства 
для зберігання… фільмів, ска-
чаних ним із мережі.

Водночас сьогодні все біль-
шої популярності серед хакерів 
набуває концепція об’єднання 
у протизаконні колективи, що, 
слід визнати, є дуже дієвим. 
Чого лише коштує діяльність 
всесвітньовідомої групи хаке-
рів Anonymous, що з якоюсь 
«диявольською» послідовністю 
ламає сайти, бази даних та ме-
режі державних і комерційних 
установ по всьому світі. Регу-
лярно потерпають від їхніх атак 
навіть ті організації, які власне 
повинні з ними боротися. Так, 
хакери Anonymous виводили з 
ладу сайти ЦРУ, ФБР, МВС Ро-
сійської Федерації, Великобри-
танії, Франції, Італії та багатьох 
інших країн. Під удар на почат-
ку нинішнього року потрапи-
ли й сайти наших вітчизняних 
спецслужб – МВС і СБУ. Влас-
не саме після цього інциденту у 
МВС України вирішили більш 
активно протидіяти хакерам 
й іншим IT-зловмисникам. У 
Києві створено управління з бо-
ротьби із кіберзлочинністю для 
запобігання й протидії злочи-
нам і правопорушенням у сфері 
інформаційних технологій, а та-
кож протидії легалізації (відми-

ванню) доходів, отриманих від 
таких злочинів.  

Проте незважаючи на при-
йняті національні законодав-
ства по боротьбі з кіберзлочин-
ністю у низці країн, у тому числі 
й в Україні, її «уніфікований» 
склад до цих пір чітко не визна-
чений, оскільки як можливості 
технічних засобів, програмно-
го забезпечення, засобів теле-
комунікацій, так і кримінальні 

хитрування самих кіберзлочин-
ців, безперервно зростають з 
розвитком науково-технічного 
прогресу і відсталістю право-
вих норм протидії. Невипадково 
злочини у цій сфері ще у 1992 
році було внесено ООН до спис-
ку 14 видів транснаціональних 
організованих злочинів, поста-
вивши їх в один ряд із «відми-
ванням» грошей, терористич-
ною діяльністю, організованим 
наркобізнесом, незаконною 
торгівлею зброєю, шахрай-
ством, торгівлею людьми тощо.

Цьогоріч цю проблему обго-
ворювали під час Всесвітнього 
економічного форуму у Давосі. 
У його ході з промовою виступив 
директор Європейського полі-
цейського офісу (Європол) Роб 
УАЙНРАЙТ, який сфокусував 
увагу присутніх на загрозі кіберз-
лочинності. Під час промови 
він, зокрема, зазначив, що пер-
сональні дані – це новий товар, 
який пропонується кіберзлочин-
ністю. В еру цифрових техноло-
гій людей легко ідентифікувати 
через «цифри» (банківські ра-
хунки, паролі тощо). Вони стали 
основним предметом торгівлі 
для шахраїв у всьому світі. Про-
стіше кажучи, дізнавшись неза-
конним шляхом, скажімо номер 
вашої банківської картки та, на-
віть, pin-код (є певні злочинні 
схеми та технології, як цього до-
сягти, – Авт.) вони, виготовив-
ши картку-клон, безперешкодно 
можуть вас обікрасти.

У промові також під-
креслювалось, що розвиток 
Інтернет-технологій призвів до 
широкого та безперешкодного 
розповсюдження матеріалів, які 
містять дитячу порнографію. 

Виникають такі нові поняття, 
як кіберсекс-туризм, коли зло-
чинці розбещують дитину перед 
веб-камерою, що знаходиться в 
будь-якій країні, отримуючи за 
це платню. Директор Європолу 
звернув увагу на необхідність 
гармонізації та уніфікації за-
конодавства країн Європи, яке 
сприяло б здійсненню спіль-
них міжнародних розслідувань 
у сфері боротьби з кіберзло-
чинністю. Слід розуміти, що 
ця сфера відносно нова й дуже 
багато проблем пов’язано про-
сто навіть із діагностикою того, 
що відбувається, і як запобігти 
хакерським атакам. Проблема 
полягає в тому, що ефективної 
технологічної відповіді на ці пи-
тання немає у світі. Тому у пра-
воохоронних структур повинен 

з’явитися інструмент, – і юри-
дичний, і технологічний, – для 
того, щоб визначати «авторів» 
відповідних атак і притягти їх до 
відповідальності.

Проте хакери можуть при-
носити не лише шкоду, а й ко-
ристь. Так компанія Google 
провела черговий хакерський 
конкурс із зламування браузера 
Google Chrome за певний час. 
Щоб виграти у цьому конкурсі 
нинішнього року хакерам за-
пропонували знайти проблемні 
місця в новій версії цього бра-
узера на базі Windows 7. По-
диву фахівців компанії Google 
не було меж, коли російський 
ІТ-програміст Сергій ГЛАЗУ-
НОВ фінішував практично від-
разу після початку конкурсу. 
Він продемонстрував можли-
вості, що дають змогу повністю  
контролювати комп’ютер, де 
встановлений даний браузер. 
Нагорода хакеру – шістдесят ти-
сяч доларів і запрошення на ста-
жування у США. До слова, 2011 
року зламати браузер Chrome не 
вдалося жодному хакеру.

То хто ж такі хакери? Генії чи 
злочинці? З одного боку багато 
хто вважає їх геніями. Адже для 
злому добре захищених сайтів, 
платіжних систем та іншої інфор-
мації професійних знань може 
бути недостатньо. Потрібен ви-
сокий ступінь винахідливості й 
хитрості, щоб ошукати профе-
сіоналів у сфері інформаційних 
технологій. Хакери можуть діяти 
і як розвідники, що здатні злама-
ти відмінно захищені сайти обо-
ронних відомств, і це може навіть 
принести користь країні. За по-
дібні досягнення можна сміливо 
визнати їхню геніальність.         n

Національна економіка, безпека та й більшість інших галузей будь-якої країни 
сьогодні тісно пов’язані з комп’ютерними технологіями. Щоденна робота банківської 
та енергетичних систем, управління польотами літаків, транспортна мережа і 
соціальні служби повністю залежать від надійної роботи автоматизованих систем. 
WWW (World Wide Web) – тобто всесвітнє павутиння – окутало всю Землю. Нині 
людина може on-line керувати своїми рахунками, замовляти будь-який товар та 
оплачувати комунальні послуги. Попри своє беззаперечне благо для людства 
глобальна інформатизація суспільства стала поштовхом для появи й певних загроз, 
зокрема кіберзлочинності.

Пароль 
той самий

Багато людей поводяться 
надто легковажно у 
всесвітній мережі, чим 
суттєво полегшують 
роботу хакерів. Більшість 
користувачів Інтернету 
не дбають про те, щоб 
підбирати різні паролі у своїх 
профілях, використовуючи 
здебільшого одні й ті ж. 
А виною тому – постійне 
зростання онлайн-
сервісів, у яких потрібно 
авторизуватися. Відтак 
шахраям стало зовсім 
просто отримати доступ до 
банківських рахунків. 

У середньому кожна людина 
на даний момент має близько 25 
акаунтів, але при цьому викорис-
товує не більше п’яти паролів, 
для того, щоб умудрятися три-
мати їх в голові. Запам’ятовувати 
велику кількість складних паро-
лів для людей досить проблема-
тично, а тому вони часто вико-
ристовують один і той же пароль 
на вхід в електронну пошту та 
банк-онлайн. Що робить їх жах-
ливо доступними для хакерів. 

Нові дослідження, проведені 
днями, довели, що останнім ча-
сом спостерігається колосальне 
зростання кількості інтернет-
шахраїв, які крадуть гроші з ра-
хунків. Так, зокрема, в Англії за 
чотири місяці було «вкрадено» 
більше 12 млн. одиниць персо-
нальної інформації. Порівняно 
з 2010 роком ця цифра потрої-
лася. 

У даний час все більше поши-
рюються онлайн-платежі за ко-
мунальні послуги, товари тощо. 
І в середньому люди у віці 25-34 
років оплачують більше десятка 
рахунків. Згідно зі статистикою, 
близько 4% воліють використо-
вувати один унікальний пароль 
для всього: пошти, знайомств, 
онлайн банкінгу тощо. А 66% зі-
зналися, що у них є прострочені 
або невикористовувані профілі, 
які містять цінну особисту і фі-
нансову інформацію. Це і соці-
альні мережі (26%), і електронна 
пошта (18%), і рахунки (21%). До 
речі, такі популярні серед людей 
соціальні мережі (Одноклассни-
ки, Вконтакте, Facebook, Twitter, 
та інші), є доволі частим своєрід-
ним інструментом у руках кібер-
злочинців. Слід зазначити, що 
здебільшого в цьому винні самі 
користувачі. Як правило, в орга-
нізаціях не ведеться моніторинг 
відвідування соціальних мереж. 
Це насторожує, оскільки ці сай-
ти можуть призвести до істотних 
ризиків безпеки у разі зловжи-
вань із боку співробітників. При 
цьому треба визнати, що для ба-
гатьох користувачів соціальних 
мереж звичайна справа – недба-
ле ставлення до особистої інфор-
мації, що може переноситися й 
на інформацію, яка належить 
організації. Слід зазначити, що 
в державних установах, особливо 
силових структурах, де персонал 
має доступ до державної таєм-
ниці, така недбалість робітників 
може призвести до фатальних 
наслідків.                                          n
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06.00 Легенди карного 
розшуку

07.00 Х/ф «Без особливого 
ризику»

08.30, 05.30 Правда життя
09.00 Д/с «Православнi 

святi»
10.00 Т/с «Каменська-2»
14.20 Х/ф «Крутi. 

Смертельне шоу»
16.45 Х/ф «Подвiйний 

обгiн»
18.30, 03.05 Агенти впливу
19.00, 23.30, 01.45, 04.30 

Свiдок
19.30 Т/с «Лiтійний»
21.45 Т/с «CSI: Маямi»
22.40 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

05.05 Т/с «Останнiй акорд»
05.55 Т/с «Заколотний 

шлях»
06.35 Kids Time
06.40 М/с «Новi пригоди 

мисливцiв за 
привидами»

07.25 Kids Time
07.45 Т/с «Як сказав Джим»
09.05 Т/с «Молодята»
10.20 Т/с «Татусевi доньки»
13.55 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
20.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi мужики - 
сво...»

21.50 Новий погляд
22.50 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Спортрепортер
00.10 Служба розшуку дiтей
00.15 Т/с «Загубленi»
01.10 Т/с «Серцеїдки»
02.50 Т/с «Межа»
03.35 Ах, не говорiть менi 

про любов...

06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Православний 

календар
06.25 Заголовки
06.30 Експерт на зв'язку
06.50 Хазяїн у домi
06.55 Невiдоме вiд вiдомих
07.15 Країна on-line
07.20 ТехноЕра
07.30 Глас народу
07.35 Тема дня
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.35 Вiд першої особи
09.00 Пiдсумки тижня
09.15, 17.40 Дiловий свiт
09.35, 14.35, 00.15 

Олiмпiйськi 
пристрастi

11.00, 14.15 Олiмпiада-
2012. Стрiльба

11.40, 15.55, 05.50 Дiловий 
свiт. Агросектор

11.50 Олiмпiада-2012. 
Академiчне 
веслування

13.20 Олiмпiада-2012. 
Плавання

13.45 Вiкно в Америку
15.00, 00.00 Олiмпiйськi 

новини
16.00 Олiмпiада-2012. 

Дзюдо. Бокс
16.55 Олiмпiйськi 

пристрастi. Iншi 
новини

17.15 Країну – народовi
18.00 7-й з’їзд «Партiї 

регiонiв України»
19.30 Олiмпiйськi 

пристрастi. Спортивна 
гiмнастика

21.00 Пiдсумки дня

04.15 Т/с «Маршрут 
милосердя»

05.45 Т/с «Росiйський 
шоколад»

08.40 Т/с «Бiлий налив»
12.35 Слiдство вели...
14.25 Сiмейний суд
15.25 Судовi справи
16.20 Чекай на мене

Ця програма до-
помагає людям 
знайти один 
одного. Кожен 
охочий може 
розповісти про 
свою втрату та 
звернутися за 
допомогою у по-
шуку друзів, 
близьких і знайо-
мих.

18.05 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у 

«Подробицях»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Т/с «Петрiвка, 38»
02.10 Подробицi
02.35 Д/ф «Сергiй 

Нiконенко. Пiзно, 
кохаю iншу»

03.25 Д/ф «Наталя 
Гвоздiкова та Євген 
Жарiков. Народженi 
революцiєю»

06.30 ТСН

07.30 М/с «Тiмон i Пумба»

08.00 Т/с «Даiшники»

10.20 Їхнi звичаї

11.35 Х/ф «Вагiтна бабуся»

15.50 Х/ф «Джентльмени 

удачi»

17.45 ТСН

18.10 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю»

22.50 Територiя обману

23.55 ТСН

00.10 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю-2»

01.55 Х/ф «Кривава мама»

03.20 Їхнi звичаї

03.55 Т/с «Метод Лаврової»

04.40 Т/с «Метод Лаврової»

05.30 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

05.35 Служба розшуку дiтей
05.45 Факти
06.00 Свiтанок
06.45 Спорт
06.50 Анекдоти по-

українськи
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.35 Т/с «Без права на 

помилку»
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Т/с «Без права на 

помилку»
15.20 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.30 Т/с «Далекобiйники»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Т/с «Особливо 

небезпечний»
00.40 Зiрковий тест-драйв
01.05 Спорт
01.10 Надзвичайнi новини
02.10 Т/с «Дружини 

футболiстiв-5»

05.55 Документальний 
детектив

06.50 Т/с «Комiсар Рекс»
08.50 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.50 Х/ф «Мама 

напрокат»
11.50 Т/с «Тетянин день»
13.55 Росiйськi сенсацiї. 

Багатi теж пляшуть
14.55 Битва екстрасенсiв
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Принцеса та 

жебрачка»
20.15 Куб
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Детектор брехнi
23.25 Паралельний свiт
00.45 Т/с «Доктор Хаус»
01.35 Т/с «Комiсар Рекс»
03.10 Вiкна-Спорт
03.20 Х/ф «Гостя з 

майбутнього»
Коля Герасимов 
стає випадковим 
свідком нападу 
космічних піратів 
на співробітників 
космопорту та їх 
спроб викрасти 
мієлофон в Аліси. 
Проте зробити 
задумане їм не 
вдалося, навіть 
перемістившись 
за Колею у 1984 
рік.

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 
Подiї

07.15, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.25, 13.00, 21.00 Т/с 
«Слiд»

09.00, 01.50 Х/ф «Гра у 
хованки»

11.00, 05.20 Т/с «Висяки-2»
12.00, 04.30 Нехай говорять
15.35, 03.15 Щиросердне 

зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.10, 19.15, 03.55 Подiї. 

Спорт
17.15, 04.00 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.50 Х/ф «Чорна дiра»

07.35 Телепузики
07.55 Байдикiвка
08.50 Т/с «Ранетки»
09.50 Т/с «Всi жiнки – 

вiдьми»
10.50 Т/с «Беверлi-Хiллз 

90210. Нове 
поколiння»

11.45 Т/с «Н2О. Просто 
додай води»

12.10 Твою маму!
12.45, 22.15 Т/с «Зайцев 

+1»
13.20, 16.20 Одна за всiх
13.45 Т/с «Маргоша»
14.45 Т/с «Кремлiвськi 

курсанти»
15.45 Даєш, молодь!
16.45 Т/с «Хто у домi 

господар?»
17.25, 20.00 Т/с «Моя 

прекрасна няня»

06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 
00.45, 02.50 Футбол 
news

06.10, 20.35 ЧУ. «Шах-тар» – «Кривбас»
08.10 Товариський матч. 

«Арсенал» – «Гонконг 
Кiтчi»

10.15 Олiмпiада 2012. 
Бразилiя – Бiлорусь

12.00, 16.15 Futbol Mundial
12.30, 01.00 ЧУ. «Зоря» – 

«Арсенал»
14.20 Футбол. Прикро та 

кумедно
14.25 ЧУ. «Чорноморець» – 

«Волинь»
16.40 Товариський матч. 

«Ман Сiтi» – 
«Малайзiя»

18.40 Найкращi матчi 
чемпiонату Iспанiї 

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Православний 

календар
06.25 Заголовки
06.30 Експерт на зв'язку
06.50 Хазяїн у домi
06.55 Невiдоме вiд вiдомих
07.15 Країна on-line
07.20 ТехноЕра
07.30 Глас народу
07.35 Тема дня
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.35 Вiд першої особи
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.20 Хомка смакує, телеки 

дарує
09.30, 14.20, 15.05, 18.45, 

00.15 Олiмпiйськi 
пристрастi

11.30, 13.50 Олiмпiада-2012. Академiчне 
веслування

12.00 Олiмпiада-2012. 
Плавання

15.00, 19.00, 00.00 
Олiмпiйськi новини

15.50 Олiмпiада-2012. Бокс. 
Дзюдо

17.30 Олiмпiада-2012. 
Стрибки у воду

18.20, 02.10 Новини
19.30 Олiмпiйськi 

пристрастi. Спортивна 
гiмнастика

20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Олiмпiйськi 

пристрастi. Плавання
22.50 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Олiмпiйськi 

пристрастi. Бокс

04.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

06.05 Т/с «Росiйський 
шоколад»

09.15 Т/с «Таємницi 
слiдства-7»

11.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

12.20 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Каменська-5»
18.05 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у 

«Подробицях»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Зв'язок»
00.10 Д/ф «Нiкiта Мiхалков. 

Самi з вусами»
01.15 Подробицi
01.40 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
01.45 Д/ф «Мiстична сила 

Майстра. До ювiлею 
Михайла Булгакова»

02.40 Д/ф «Здрастуйте, я 
ваша тiтка, Тетяна 
Васильєва»

03.30 Д/ф «Володимир 
Мигуля. Зворотнiй 
вiдлiк»

06.25 Служба розшуку дiтей
06.30 ТСН
07.30 М/с «Тiмон i Пумба»
08.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»
09.05 Їхнi звичаї
10.25 Цiлковите 

перевтiлення-3
11.25 Т/с «Метод Лаврової»
12.25 Т/с «Метод Лаврової»
13.30 Х/ф «Школа для 

товстунок»

17.45 ТСН
18.10 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 
крiзь час»

19.30 ТСН
20.15 Добрий вечiр
22.20 Iлюзiя безпеки. 

Гiрше вiд гiркої 
редьки

23.25 ТСН
23.40 Х/ф «Вiйськова 

академiя»
01.35 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю»
03.20 Їхнi звичаї
03.55 Т/с «Метод Лаврової»
04.45 Т/с «Метод Лаврової»
05.35 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 
крiзь час»

05.30 Факти
05.55 Свiтанок
06.40 Спорт
06.45 Анекдоти по-

українськи
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факти
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Далекобiйники»
12.40 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
15.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.20 Т/с «Далекобiйники»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Т/с «Особливо 

небезпечний»
00.45 Зiрковий тест-драйв
01.05 Спорт
01.10 Надзвичайнi новини
02.10 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

02.30 Факти
03.05 Т/с «Кiстки-5»
03.50 ПроЦiкаве
04.40 Свiтанок

05.45 Документальний 
детектив

06.40 Т/с «Комiсар Рекс»

08.25 Неймовiрна правда 
про зiрок

09.25 Х/ф «Доглядальниця»

11.25 Т/с «Тетянин день»

13.25 Битва екстрасенсiв. 
Вiйна титанiв

16.00 Все буде добре!

18.00 Вiкна-Новини

18.10 Неймовiрна правда 
про зiрок

19.10 Т/с «Принцеса та 
жебрачка»

20.10 Моя правда. 
В. Пресняков

21.10 Моя правда. Мiтя 
Фомiн

22.00 Вiкна-Новини

22.40 Моя правда. Вiйна та 
мир Федора та Сергiя 
Бондарчукiв

00.00 Паралельний свiт

01.05 Т/с «Доктор Хаус»

01.55 Т/с «Комiсар Рекс»

03.25 Вiкна-Спорт

03.35 Х/ф «Гостя з 
майбутнього»

04.40 Нiчний ефiр

04.55 Т/с «Останнiй акорд»
05.45 Т/с «Заколотний 

шлях»
06.25 Kids Time
06.30 М/с «Новi пригоди 

мисливцiв за 
привидами»

07.10 Kids Time
07.30 Репортер
07.45 Т/с «Як сказав Джим»
09.05 Т/с «Свiтлофор»
10.25 Т/с «Татусевi доньки»
13.55 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
20.50 Т/с «Бальзакiвський 

вiк, або Всi мужики - 
сво...»

22.05 Шури-амури
23.05 Т/с «Щасливi разом»
00.10 Спортрепортер
00.20 Т/с «Межа»
01.15 Т/с «Серцеїдки»
02.55 Т/с «Межа»
03.40 Сумний П'єро
04.10 Зима надiї
04.40 Чемпiон чемпiонiв

07.00 Х/ф «Пасажир без 
квитка»

08.30, 19.00, 23.30, 01.50, 
04.40 Свiдок

09.00 Т/с «Москва. Цен-
тральний округ-2»

11.00, 21.45 Т/с «CSI: 
Маямi»

12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Кримiнальнi справи
13.30, 19.30 Т/с «Лiтійний»
15.30 Х/ф «Державний 

кордон»
18.30, 02.20 Речовий доказ
22.40 Т/с «Кримiналiсти»
00.00 Свiдок. Без 

коментарiв
00.05 Х/ф «Далеко від Лох-

Нессу»

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

Подiї
07.10, 17.10, 19.15, 03.45 

Подiї. Спорт
07.15, 18.00 Т/с 

«Єфросинiя. 
Продовження»

08.15, 13.00, 21.00 Т/с 
«Слiд»

10.00, 05.15 Т/с «Висяки-2»
12.00, 04.30 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.50 Критична точка
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.00 Т/с «Подружжя»
00.00 Т/с «Мерсi»

07.05, 08.20 Мультик з 
Лунтiком

07.35 Телепузики
07.55 Байдикiвка
08.50, 14.45 Т/с 

«Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45 Т/с «Н2О. Просто 
додай води»

12.10, 19.20 Богиня шопiнгу
12.45, 22.15 Т/с «Зайцев 

+1»
13.20, 16.20 Одна за всiх
13.45 Т/с «Маргоша»
15.45, 22.55 Даєш, молодь!

08.10 Найкращi матчi 
чемпiонату Iспанiї 
2011/2012. 
«Валенсiя» – 
«Севiлья»

10.15, 16.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Один на один з 
Гамулою

10.40 Футбол. Прикро та 
кумедно

11.00 ЧУ. «Чорноморець» – 
«Волинь»

13.20 Найкращi матчi 
чемпiонату Iспанiї 
2011/2012. 
«Атлетико» – 
«Барселона»

16.30 ЧУ. «Ворскла» – 
«Карпати»

20.00 Кубок Англiї. 
«Лiверпуль» – 
«Челсi»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПОНЕДІЛОК, 30 ЛИПНЯ 2012 РОКУ

ВІВТОРОК, 31 ЛИПНЯ 2012 РОКУ

09:50 «МАМА НАПРОКАТ» 

СТБ
Мати Соні покинула сім'ю заради 
кращого життя у США. Дівчинка 
оточена любов'ю батька та бабу-
сі, але ніхто не замінить їй маму. 
Батько Соні, щоб змусити дів-
чинку розлучитися з мрією, на-
важується на обман...

15:50 «ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ» 

1+1
Герої картини розшукують зни-
клу археологічну цінність – шо-
лом Олександра Македонського. 
Нелегко дається спокійному і 
безневинному завідувачу дитя-
чого садка роль запеклого зло-
чинця-рецидивіста.

22:50 «ЧОРНА ДІРА» 

УКРАЇНА
Зореліт здійснює вимушену 
посадку на незнайомій планеті. 
Капітан загинув. Мало хто з 
пасажирів вижив, а серед них – 
містер Джонс, який супровод-
жує втікача-злочинця і вбивцю 
Ріддіка.

00:10 «ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО РАЮ–2!» 

1+1
Себастієн і Дені за гарну винаго-
роду наймаються як аквалангі-
сти-провідники для занурення у 
рифи Гавайських островів, під 
час якого пара стає заручниками 
нових клієнтів.

07:00 «ПАСАЖИР БЕЗ КВИТКА» 

НТН
Історія знайомства молодих 
штукатурів Антона і Нінки, не-
звичайної подорожі до Азовсь-
кого моря, яке поклало початок 
історії їхнього кохання. Перша 
роль у кіно Тетяни Догілевої.

13:30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОВСТУНОК» 

1+1
Півроку Ксенія просиділа у квар-
тирі в оточенні брудного посуду, 
фотографій загиблої в аварії 
доньки та чотирьох собак. По-
вертатися до недолугого чолові-
ка вона не хоче, але це нітрохи не 
засмучує, а тільки дивує його.

22:25 «ЗВ'ЯЗОК» 

ІНТЕР
Звичайні люди. Звичайна ситуа-
ція. Ілля живе у Москві, а Ніна – у 
Петербурзі. В обох є сім'ї, діти. 
Начебто, все добре. Та, зреш-
тою, в Іллі та Ніни розпочався 
роман...

00:05 «ДАЛЕКО ВІД ЛОХ-НЕССУ» 

НТН
У сімдесятих роках маленький 
хлопчик зі своїм батьком-вченим 
вирушив у Шотландію для того, 
щоб виявити та детально вивчи-
ти звички водного монстра. 
Проте чудовиську не подобаєть-
ся, коли його спокій тривожать.
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06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Православний 

календар
06.25 Заголовки
06.30 Експерт на зв'язку
06.50 Хазяїн у домi
06.55 Невiдоме вiд вiдомих
07.15 Країна on-line
07.20 ТехноЕра
07.30 Глас народу
07.35 Тема дня
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.35 Вiд першої особи
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 14.40, 18.45, 00.15 

Олiмпiйськi 
пристрастi

11.30, 13.30 Олiмпiада-
2012. Академiчне 
веслування

13.10, 16.00 Олiмпiада-
2012. Дзюдо

15.00, 19.00, 00.00 
Олiмпiйськi новини

15.30, 17.55 Олiмпiада-
2012. Бокс

17.00 Олiмпiада-2012. 
Стрибки у воду

18.20, 02.10 Новини
19.30 Олiмпiйськi 

пристрастi. Стрiльба 
(пiстолет)

20.10 Олiмпiйськi 
пристрастi. Дзюдо

20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Олiмпiйськi 

пристрастi. Плавання
22.45 Лото «Суперлото», 

«Трiйка», «Кено»

04.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

06.00 Т/с «Бумеранг з 
минулого»

09.20 Т/с «Таємницi 
слiдства-7»

11.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

12.20 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Каменська-5»
18.05 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя

«Про життя» – це 
телевізійний дис-
кусійний майдан-
чик на головному 
каналі країни, 
створений для 
публічного обго-
ворення невига-
даних історій із 
життя за участю 
реальних героїв.

20.00 Подробицi
20.25 Спорт у 

«Подробицях»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Вторгнення»
00.30 Парк автомобiльного 

перiоду
01.10 Х/ф «Час розплати»
03.05 Подробицi
03.30 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей
03.35 Д/ф «I ласкавий, i 

нiжний звiр»

06.25 Служба розшуку дiтей

06.30 ТСН

07.30 М/с «Тiмон i Пумба»

08.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»

09.05 Їхнi звичаї

10.30 Цiлковите 

перевтiлення-3

11.30 Т/с «Метод Лаврової»

12.35 Т/с «Метод Лаврової»

13.40 Х/ф «Манна небесна»

17.45 ТСН

18.10 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Провокатор»

00.30 ТСН

00.55 Х/ф «Вiдчайдушний 

загiн»

02.40 Х/ф «Вiйськова 

академiя»

04.05 Т/с «Метод Лаврової»

04.55 Т/с «Метод Лаврової»

05.40 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

05.20 Служба розшуку дiтей
05.30 Факти
05.55 Свiтанок
06.40 Спорт
06.50 Анекдоти по-

українськи
07.30 Т/с «Леся+Рома»
08.05 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Далекобiйники»
12.30 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
15.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.25 Т/с «Далекобiйники»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Т/с «Особливо 

небезпечний»
00.40 Зiрковий тест-драйв
01.05 Спорт
01.10 Надзвичайнi новини
02.05 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

02.30 Факти
03.00 Т/с «Кiстки-5»
03.45 ПроЦiкаве
04.40 Свiтанок

05.30 Документальний 
детектив

06.20 Т/с «Комiсар Рекс»
08.05 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.05 Х/ф «Сестронька»
11.10 Т/с «Тетянин день»
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Вiйна титанiв
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
Неймовірні фак-
ти про життя зі-
рок вітчизняного 
і світового шоу-
бізнесу. Цікаві й 
актуальні новини, 
ексклюзивні ві-
део та інтерв’ю зі 
знаменитостями. 
Тепер глядачі 
можуть спробу-
вати зрозуміти 
події з життя 
своїх кумирів.

19.10 Т/с «Принцеса та 
жебрачка»

20.10 Врятуйте нашу сiм'ю
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Зiркове життя. 

Зiрковi трагедiї
23.20 Паралельний свiт
00.45 Т/с «Доктор Хаус»
01.35 Т/с «Комiсар Рекс»
03.05 Вiкна-Спорт
03.15 Х/ф «Гостя з 

майбутнього»
04.20 Нiчний ефiр

04.55 Т/с «Останнiй акорд»
05.40 Т/с «Заколотний 

шлях»
06.25 Kids Time
06.30 М/с «Новi пригоди 

мисливцiв за 
привидами»

07.10 Kids Time
07.30 Репортер
07.45 Т/с «Як сказав Джим»
09.05 Т/с «Свiтлофор»
10.25 Т/с «Татусевi доньки»
13.55 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
21.50 Кабрiолiто
22.55 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Спортрепортер
00.10 Служба розшуку дiтей
00.15 Т/с «Межа»
01.10 Т/с «Серцеїдки»
02.50 Т/с «Межа»
03.35 Solo-mea
04.10 Зiрка Вавiлова
04.50 Упертий українець

06.35 Х/ф «Діло було у 
Пеньковi»

08.30, 19.00, 23.30 Свiдок
09.00 Т/с «Москва. Цен-тральний округ-2»
11.00, 21.45 Т/с «CSI: 

Маямi»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Кримiнальнi справи
13.30, 19.30 Т/с «Лiтійний»
15.30 Х/ф «Державний 

кордон»
18.30, 05.30 Правда життя
22.40 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

00.00 Свiдок. Без 
коментарiв

00.05 Х/ф «Крижанi 
павуки»

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї

07.10, 17.10, 19.15, 03.45 
Подiї. Спорт

07.15, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.25, 13.00, 21.00 Т/с 
«Слiд»

09.00, 22.00 Т/с 
«Подружжя»

11.00, 05.15 Т/с «Висяки-2»
12.00, 04.30 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Федеральний суддя
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
00.00 Т/с «Мерсi»
01.45 Х/ф «Чак і Ларрі. 

Пожежне весілля»

07.05, 08.20 Мультик з 
Лунтiком

07.35 Телепузики
07.55 Байдикiвка
08.50, 14.45 Т/с 

«Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45 Т/с «Н2О. Просто 
додай води»

12.10, 19.20 Богиня шопiнгу
12.45, 22.15 Т/с «Зайцев 

+1»
13.20, 16.20 Одна за всiх
13.45 Т/с «Маргоша»
15.45, 22.55 Даєш, молодь!

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
22.30, 03.45 Футбол 
news

06.10 ЧУ. «Чорноморець» – 
«Волинь»

08.10 Найкращi матчi 
чемпiонату Iспанiї 
2011/2012. «Реал» – 
«Еспаньол»

10.15, 16.00, 21.10, 01.30, 
04.00 Один на один з 
Гамулою

10.45, 18.25, 04.25 Futbol 
Mundial

11.10 ЧУ. «Ворскла» – 
«Карпати»

13.05, 20.55 Футбол. 
Прикро та кумедно

13.20 Олiмпiада 2012. 
Бразилiя – Бiлорусь

15.10, 04.55 Чемпiонат 
Бразилiї. Огляд туру.

06.00 Ранкова молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20 Православний 

календар
06.25 Заголовки
06.30 Експерт на зв'язку
06.50 Хазяїн у домi
06.55 Невiдоме вiд вiдомих
07.15 Країна on-line
07.20 ТехноЕра
07.30 Глас народу
07.35 Тема дня
07.45 Мультфiльм
08.15 Кориснi поради
08.35 Вiд першої особи
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 14.40, 18.45, 00.15 

Олiмпiйськi 
пристрастi

11.00, 17.10 Олiмпiада-2012. Стрiльба
11.50, 13.10 Олiмпiада-2012. Академiчне 

веслування
12.00 Олiмпiада-2012. 

Плавання
12.35, 16.00 Олiмпiада-2012. Дзюдо
15.00, 19.00, 00.00 

Олiмпiйськi новини
16.40 Олiмпiада-2012. Бокс
18.20, 02.10 Новини
19.30 Олiмпiйськi 

пристрастi. Велоспорт
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15, 22.45 Олiмпiйськi 

пристрастi. Плавання
22.40 Лото «Трiйка», 

«Кено», «Максима»
23.00 Олiмпiйськi 

пристрастi. 
Фехтування. Бокс

00.05 Телемiст Київ-Лондон

04.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

06.00 Т/с «Бумеранг з 
минулого»

09.20 Т/с «Таємницi 
слiдства-7»

11.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

12.20 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Каменська-5»
18.05 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi

«Подробиці» – це 
об’єктивність, 
ексклюзивність 
та якість подання 
новин. Це все 
найцікавіше в 
Україні й на пла-
неті: політика, 
економіка, куль-
тура і спорт, різні 
події та світська 
хроніка.

20.25 Спорт у 
«Подробицях»

20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Грiх»
00.30 Д/ф «Таємницi 

столiття»
01.35 Подробицi
02.00 Телевiзiйна служба 

розшуку дiтей

06.25 Служба розшуку дiтей

06.30 ТСН

07.30 М/с «Тiмон i Пумба»

08.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»

09.05 Їхнi звичаї

10.30 Цiлковите 

перевтiлення-3

11.30 Т/с «Метод Лаврової»

12.35 Т/с «Метод Лаврової»

13.40 Х/ф «Манна небесна»

17.45 ТСН

18.10 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

19.30 ТСН

20.15 Я люблю Україну-3

21.30 Х/ф «Ланцюгова 

реакцiя»

00.00 ТСН

00.15 Х/ф «Поцiлуй мене, 

товаришу»

02.05 Х/ф «Вiдчайдушний 

загiн»

03.50 Т/с «Метод Лаврової»

04.40 Т/с «Метод Лаврової»

05.30 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

05.30 Факти
05.55 Свiтанок
06.40 Спорт
06.45 Анекдоти по-

українськи
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Українi
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Далекобiйники»
12.30 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
15.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.20 Т/с «Далекобiйники»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Т/с «Особливо 

небезпечний»
00.40 Зiрковий тест-драйв
01.00 Спорт
01.10 Надзвичайнi новини
02.05 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

02.30 Факти

05.40 Документальний 
детектив

06.35 Т/с «Комiсар Рекс»
08.15 Неймовiрна правда 

про зiрок
09.15 Врятуйте нашу сiм'ю
11.05 Т/с «Тетянин день»
13.10 Битва екстрасенсiв. 

Вiйна титанiв
16.00 Все буде добре!
18.00 Вiкна-Новини
18.10 Неймовiрна правда 

про зiрок
19.10 Т/с «Принцеса та 

жебрачка»
Інга та Олена 
зовні схожі як дві 
краплі води. Во-
ни живуть в одно-
му місті – Москві. 
Щасливою себе 
не відчуває жод-
на з героїнь. 
Кожна по-своєму 
незадоволена 
життям. До тих 
пір, поки не втру-
чається випа-
док...

20.10 Зiркове життя. 
Заклятi подруги

21.10 Зiркове життя. Вiйна 
за спадщину

22.00 Вiкна-Новини
22.40 Зiркове життя. 

Шлюбнi рекордсмени
00.05 Паралельний свiт
01.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.00 Т/с «Комiсар Рекс»

05.00 Т/с «Останнiй акорд»
05.50 Т/с «Заколотний 

шлях»
06.25 Kids Time
06.30 М/с «Новi пригоди 

мисливцiв за 
привидами»

07.10 Kids Time
07.30 Репортер
07.45 Т/с «Як сказав Джим»
09.05 Т/с «Свiтлофор»
10.25 Т/с «Татусевi доньки»
13.55 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
21.50 Кухня для двох
22.50 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Спортрепортер
00.10 Служба розшуку дiтей
00.15 Т/с «Межа»
01.10 Т/с «Серцеїдки»
02.50 Т/с «Межа»
03.35 Усмiшник
04.05 Iван Мазепа

07.00 Х/ф «З коханими не 
розлучайтеся»

08.30, 19.00, 23.30, 01.50, 
04.35 Свiдок

09.00 Т/с «Олександр 
Македонський, або 
Кiлер мафiї»

11.00, 21.45 Т/с «CSI: 
Маямi»

12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Кримiнальнi справи
13.30, 19.30 Т/с «Лiтійний»
15.25 Х/ф «Державний 

кордон»
22.40 Т/с «Кримiналiсти. 

Мислити як 
злочинець»

00.00 Свiдок. Без 
коментарiв

00.05 Х/ф «Акули-2»

07.00, 17.00, 19.00, 03.35 
Подiї

07.10, 17.10, 19.15, 03.50 
Подiї. Спорт

07.15, 18.00 Т/с 
«Єфросинiя. 
Продовження»

08.25, 13.00, 21.00 Т/с 
«Слiд»

09.00, 22.00 Т/с 
«Подружжя»

11.00, 04.30 Т/с «Висяки-2»
12.00 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Федеральний суддя
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
00.00 Т/с «Мерсi»
01.45 Х/ф «Шпигунські ігри»

07.05, 08.20 Мультик з 
Лунтiком

07.35 Телепузики
07.55 Байдикiвка
08.50, 14.45 Т/с 

«Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45 Т/с «Н2О. Просто 
додай води»

12.10, 19.20 Богиня шопiнгу
12.45, 22.15 Т/с «Зайцев 

+1»
13.20, 16.20 Одна за всiх
13.45 Т/с «Маргоша»
15.45, 22.55 Даєш, молодь!

08.10 Олiмпiада 2012. 
Бразилiя – Нова 
Зеландiя

10.15, 15.10 Один на один з 
Гамулою

10.45 ЧУ. «Iллiчiвець» – 
«Таврiя»

12.35 Чемпiонат Бразилiї. 
Огляд туру

13.05 Футбол. Прикро та 
кумедно

13.20, 22.50 Олiмпiада 
2012. Iспанiя – 
Марокко

16.00 ЧУ. «Зоря» – 
«Арсенал»

18.00 Олiмпiада 2012. 
Велика Британiя – 
Уругвай

20.00 Лiга Європи. 
«Металург» (Д) – 
«Челiк»

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

СЕРЕДА, 1 СЕРПНЯ 2012 РОКУ

ЧЕТВЕР, 2 СЕРПНЯ 2012 РОКУ

06:35 «ДІЛО БУЛО У ПЕНЬКОВІ» 

НТН
Вечірка у самогонниці Алевти-
ни – це все, що може хоч якось 
вгамувати нестримну енергію 
тракториста. Проте у Пенькове 
приїжджає з міста агроном Тоня, 
й устояні чесноти враз зміню-
ються...

22:25 «ВТОРГНЕННЯ» 

ІНТЕР
У ніч чергування психолога 
МНС,14-річний Денис вирішив 
покінчити з життям. Усі спроби 
запобігти суїциду виявилися 
безуспішними. Відчуваючи себе 
винною, Наталя приходить на 
похорони Дениса...

00:05 «КРИЖАНІ ПАВУКИ» 

НТН
Секретна військова лабораторія 
займається генетичними експе-
риментами з павуками, збираю-
чись за їх допомогою захистити-
ся від ворожих військ. Проте 
величезні павуки втекли у райо-
ни гірськолижного курорту...

01:45 «ЧАК І ЛАРРІ. ПОЖЕЖНЕ ВЕСІЛЛЯ» 

УКРАЇНА
Двоє неодружених філадель-
фійських пожежних вплутуються 
в історію з найкращими наміра-
ми. Вдівець Ларрі хоче лише 
одного – захистити свою сім'ю. 
Його приятель Чак  – насолод-
жуватися життям холостяка.

21:30 «ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ» 

1+1
Планета задихається від еколо-
гічної кризи. Група дослідників 
на чолі з професором Шенноном 
розробляє рятівну технологію 
отримання водню з води. Неві-
домі особи викрадають доку-
менти з розробок.

22:25 «ГРІХ» 

ІНТЕР
Відслуживши в армії, Віктор їде 
у село навідати могилу свого 
загиблого друга Сергія Синцова. 
У селі Віктор знайомиться з його 
матір'ю, Вірою Сергіївною, і за-
кохується в неї, незважаючи на 
велику різницю у віці.

00:05 «АКУЛИ-2» 

НТН
Директору аквапарку «Морський 
світ» закортіло мати велику білу 
акулу. Саме така з'явилася у нав-
колишніх водах. Рибу спіймали, 
та на очах у численних глядачів 
вона з'їла працівника аквапарку 
і зникла у морі...

01:45 «ШПИГУНСЬКІ ІГРИ» 

УКРАЇНА
Ветеран ЦРУ, який готується до 
виходу на пенсію, дізнається про 
те, що його протеже був заареш-
тований у Китаї за звинувачен-
ням у шпигунстві, після того як 
намагався визволити в'язня.
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06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.20, 06.40, 07.25 Тема 

дня
06.30, 06.45, 07.15, 07.35 

Країна on-line
06.35 Заголовки
06.50 Невiдоме вiд вiдомих
06.55 Православний 

календар
07.20 ТехноЕра
07.40 Глас народу
07.45 Хазяїн у домi
08.15 Кориснi поради
08.35 Вiд першої особи
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.30, 14.40, 18.45, 00.15 

Олiмпiйськi 
пристрастi

11.00, 16.10 Олiмпiада-2012. Стрiльба
12.00, 13.30 Олiмпiада-2012. Академiчне 

веслування
12.50 Олiмпiада-2012. 

Легка атлетика
15.00, 19.00, 00.00 

Олiмпiйськi новини
17.10 Олiмпiада-2012. 

Стрибки на батутi. 
Стрiльба (пiстолет)

18.20, 02.10 Новини
19.30 Олiмпiйськi 

пристрастi. Велоспорт
20.55 Офiцiйна хронiка
21.15 Олiмпiада-2012. 

Легка атлетика. 
Семиборство. Ядро. 
Плавання

22.45 Лото «Трiйка», 
«Кено», «Секунда 
удачi»

22.50 Олiмпiйськi 
пристрастi. 

04.35 Т/с «Маршрут 
Милосердя»

06.00 Т/с «Бумеранг з 
минулого». Заключна 
серiя

09.15 Т/с «Таємницi 
слiдства-7»

11.20 Т/с «Повернення 
Мухтара-2»

12.20 Слiдство вели...
14.15 Сiмейний суд
15.15 Судовi справи
16.10 Т/с «Каменська-5»
18.05 Т/с «Кровиночка»
19.05 Про життя
20.00 Подробицi
20.25 Спорт у 

«Подробицях»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Чорне мiсто»

У житті 40-річно-
го слідчого місь-
кої прокуратури 
Олега Борина 
настала чорна 
смуга. Все поча-
лося зі справи, 
порушеної проти 
студента, який 
зґвалтував дівчи-
ну. Підозрюваний 
виявився сином 
впливового чи-
новника.

00.30 Подробицi
01.10 Д/ф «Лев Дуров. 

Iсторiї веселi i сумнi»

06.30 ТСН

07.30 М/с «Тiмон i Пумба»

08.00 Т/с «Щоденник лiкаря 

Зайцевої»

09.05 Їхнi звичаї

10.30 Цiлковите 

перевтiлення-3

11.30 Т/с «Метод Лаврової»

12.35 Т/с «Метод Лаврової»

13.40 Х/ф «Бiла ворона»

17.45 ТСН

18.10 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Геймер»

22.10 Х/ф «Оселя зла»

00.25 Х/ф «Постал»

02.15 Х/ф «За межею»

03.35 Т/с «Метод Лаврової»

04.25 Т/с «Метод Лаврової»

05.15 Т/с «Вольф Мессiнг. 

Людина, що бачила 

крiзь час»

05.10 Служба розшуку дiтей
05.20 Факти
05.45 Свiтанок
06.30 Спорт
06.35 Анекдоти по-

українськи
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.25 Спорт
09.30 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Далекобiйники»
12.30 Анекдоти по-

українськи
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Анекдоти по-

українськи
13.10 Т/с «Морськi 

дияволи»
15.10 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
16.20 Т/с «Далекобiйники»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Спорт
19.30 Надзвичайнi новини
20.15 Т/с «Морськi 

дияволи»
22.15 Т/с «Прокурорська 

перевiрка»
23.25 Т/с «Особливо 

небезпечний»
00.25 Голi та смiшнi
01.35 Спорт
01.45 Т/с «Дружини 

футболiстiв. 
Додатковий час»

05.30 Документальний 
детектив

05.55 Х/ф «Вас чекає 
громадянка 
Нiканорова»

07.20 Х/ф «Бережiть 
чоловiкiв»

09.05 Х/ф «Дами 
запрошують 
кавалерiв»

10.45 Зваженi та щасливi
17.55 Вiкна-Новини
18.05 Правила життя. Вся 

правда про хлiб
20.00 Росiйськi сенсацiї. 

Крутi туристи
21.00 Росiйськi сенсацiї. 

Замiж за олiгарха
22.00 Вiкна-Новини
22.25 Х/ф «Сестронька»
00.25 Х/ф «Дами 

запрошують 
кавалерiв»
Лірична комедія 
про зворушливу 
провінційну дів-
чину. Вона впер-
ше в житті їде на 
курорт, сподіва-
ючись знайти со-
бі нареченого. І 
вона його на-
справді зустрі-
не... в образі са-
мотнього, со-
ром’язливого, 
простакуватого 
хлопця.

02.00 Вiкна-Спорт

05.00 Т/с «Останнiй акорд»
05.45 Служба розшуку дiтей
05.50 Т/с «Заколотний 

шлях»
06.25 Kids Time
06.30 М/с «Новi пригоди 

мисливцiв за 
привидами»

07.10 Kids Time
07.30 Репортер
07.45 Т/с «Як сказав Джим»
09.05 Т/с «Свiтлофор»
10.25 Т/с «Татусевi доньки»
13.55 М/с «Пригоди Джекi 

Чана»
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзi»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Свiтлофор»
16.55 Т/с «Не родись 

вродливою»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.25 Спортрепортер
19.35 Пiраньї
19.50 Т/с «Не родись 

вродливою»
20.50 Х/ф «Це все вона»
22.55 Т/с «Щасливi разом»
00.00 Спортрепортер
00.10 Т/с «Межа»
01.05 Т/с «Серцеїдки»
02.45 Т/с «Межа»
03.30 К. Бiлокур. Послання
04.25 ТБ про ТБ
04.55 Чорний колiр 

порятунку

05.55 Легенди карного 
розшуку

06.55 Х/ф «Двоє у новому 
домi»

08.30, 19.00, 02.25, 04.40 
Свiдок

09.00 Т/с «Олександр 
Македонський, або 
Кiлер мафiї»

11.00 Т/с «CSI: Маямi»
12.00 Т/с «Детективи»
12.30 Кримiнальнi справи
13.30 Т/с «Лiтійний»
15.25 Х/ф «Державний 

кордон»
18.35 Випадковий свiдок
19.30 Т/с «Конвой PQ-17»
23.50 Х/ф «Чорна книга»
02.55 Речовий доказ

07.00, 17.00, 19.00 Подiї
07.10, 17.10, 19.15, 03.45 

Подiї. Спорт
07.15, 18.00 Т/с 

«Єфросинiя. 
Продовження»

08.25, 13.00, 21.00 Т/с 
«Слiд»

09.00 Т/с «Подружжя»
11.00, 05.15 Т/с «Висяки-2»
12.00, 04.30 Нехай говорять
15.35 Щиросердне зiзнання
16.00 Федеральний суддя
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с «Катина Любов-2»
22.00 Т/с «Iнтерни»
02.00 Х/ф «Я знаю, що ви 

зробили минулого 
літа»

07.35 Телепузики
07.55 Байдикiвка
08.50, 14.45 Т/с 

«Кремлiвськi 
курсанти»

09.50 Т/с «Всi жiнки – 
вiдьми»

10.50 Т/с «Беверлi-Хiллз 
90210. Нове 
поколiння»

11.45 Т/с «Н2О. Просто 
додай води»

12.10, 19.20 Богиня шопiнгу
12.45 Т/с «Зайцев +1»
13.20, 16.20 Одна за всiх
13.45 Т/с «Маргоша»
15.45 Даєш, молодь!
16.45 Т/с «Хто у домi 

господар?»
17.25, 20.00 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
18.15, 03.25 У ТЕТа тато!

06.10 ЧУ. «Iллiчiвець» – 
«Таврiя»

08.10 Олiмпiада 2012. 
Iспанiя – Марокко

10.15, 15.10, 01.00 Один на 
один з Гамулою

10.45, 16.00 ЧУ. «Шах-
тар» – «Кривбас»

12.35, 22.00 Futbol Mundial
13.05 Футбол. Прикро та 

кумедно
13.20 Олiмпiада 2012. 

Бразилiя – Нова 
Зеландiя

17.55 ЧУ. Перша лiга. 
«Зiрка» – «Сталь»

19.55 ЧУ. «Говерла» – 
«Зоря»

22.50 Олiмпiада 2012. 
Велика Британiя – 
Уругвай

06.00 Ранкова молитва
06.10 Мультфiльм
06.20 Свiт православ'я
07.00 Ера здоров'я
07.25 Кориснi поради
07.45 Олiмпiйський виклик
08.05 Це було недавно, це 

було давно. А. 
Миронов

09.05 Школа юного 
суперагента

09.30, 15.05, 18.45, 00.15 
Олiмпiйськi 
пристрастi

11.00 Олiмпiада-2012. 
Триатлон

13.30 Олiмпiада-2012. 
Академiчне 
веслування

14.40 Олiмпiада-2012. 
Стрiльба

15.00, 19.00, 00.00 
Олiмпiйськi новини

16.00 Олiмпiада-2012. 
Стрибки на батутi

18.10 Олiмпiада-2012. Бокс
19.30 Олiмпiйськi 

пристрастi. Легка 
атлетика. Ходьба. 
Велоспорт

20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Зворотний зв'язок
21.00, 02.10 Пiдсумки дня
21.20 Олiмпiйськi 

пристрастi. Легка 
атлетика. Бокс. 
Фехтування

22.35 Лото «Суперлото», 
«Трiйка», «Кено»

22.45 Олiмпiйськi 
пристрастi. Легка 
атлетика. 
Семиборство

00.05 Телемiст Київ-Лондон

05.30 Парк автомобiльного 
перiоду

05.55 Т/с «Дiвчина з 
пiвночi»

09.25 Городок
10.00 Найрозумнiший
12.00 Пiснi I. Нiколаєва
14.10 Х/ф «Вiдчинiть, це я»

Колишня зірка, 

співачка Неллі 

Негродова, та її 

дочка Маша їдуть 

за кордон – до 

Гарика, нарече-

ного Маші, у мі-

сто, де він має 

невеликий го-

тель, подарова-

ний вітчимом. 

Неллі запрошена 

на ювілей вітчима 

Гарика як зірка 

вечору...

18.00 Юрмалiна-2011
20.00 Подробицi
20.30 Вечiрнiй Київ
22.40 Битва композиторiв
00.05 Х/ф «Презумпцiя 

невинностi»
02.20 Подробицi
02.50 Д/ф «Я буду вам 

снитися. Нiкiта 
Михайловський»

03.40 Д/ф «Жадiбнiсть»

06.15 М/с «Смурфи»
07.00 Справжнi лiкарi-2
08.00 Свiтське життя
09.00 Лотерея «Хто там?»
10.15 М/с «Русалонька-3»
10.40 М/с «Тiмон i Пумба»
11.05 Свiт навиворiт-2. Iндiя
11.55 Десять крокiв до 

кохання-2
13.05 Х/ф «Блондинки в 

законi»

Блондинка Ел 
Вудс до всього 
ставиться 
серйозно – до 
макіяжу, дієт та 
останньої колек-
ції від Шанель. Та 
коли справа сто-
сується кохання, 
вона робить 
необачний крок – 
вступає у Гар-
вард. Тримайся, 

професуро!

14.55 Х/ф «Як вiдбити 

наречену»

17.05 Т/с «Даiшники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Степовi дiти»
00.15 Х/ф «Ми. Вiримо в 

кохання»
02.30 Х/ф «Геймер»
03.50 Х/ф «Оселя зла»
05.30 ТСН

05.10 Факти

05.45 Iнший футбол

06.15 Козирне життя

07.00 Т/с «Полiцейська 

академiя»

08.45 Зiрка YouTube

10.00 Дача

10.30 Квартирне питання

11.25 Стоп-10

12.25 Провокатор. 

Спецвипуск

13.35 Спорт

13.40 Твiй рахунок

14.40 Дивитися всiм!

15.45 Х/ф «Пiсля заходу 

сонця»

17.40 Максимум в Українi

18.45 Факти. Вечiр

19.00 Х/ф «Золоте око»

21.45 Х/ф «Запальнi 

канiкули»

23.20 Наша Russia

00.15 Голi та смiшнi

01.15 Х/ф «Воїни свiтла»

02.55 Т/с «Тринадцятий»

04.25 ПроЦiкаве

05.00 Свiтанок

05.10 Нашi улюбленi 

мультфiльми

06.00 Х/ф «Людина-
амфiбiя»

07.40 Караоке на Майданi

08.40 Снiданок з 

Ю. Висоцькою

08.50 Їмо вдома

10.00 Х/ф «Не може бути!»

12.05 Неймовiрна правда 

про зiрок

14.50 Зiркове життя. 

Заклятi подруги

15.55 Зiркове життя. Вiйна 

за спадщину

17.00 Зiркове життя. 

Шлюбнi рекордсмени

18.00 Х/ф «Час щастя»

20.10 Х/ф «Час щастя-2»

22.10 Моя правда. 

В. Пресняков

23.15 Моя правда. Мiтя 

Фомiн

00.20 Моя правда. Вiйна та 

мир Федiра та Сергiя 

Бондарчукiв

01.25 Х/ф «Людина-
амфiбiя»

03.10 Нiчний ефiр

05.20 Т/с «Останнiй акорд»

06.55 Iнтуїцiя

09.00 М/с «Качинi iсторiї»

09.35 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»

10.00 Кабрiолiто

11.00 Пiкнiк

12.00 Новий погляд

13.00 Кухня для двох

14.00 Красунi

15.35 Х/ф «Це все вона»

17.35 Х/ф «Любов на 

островi»

19.25 Х/ф «Чого хоче 

дiвчина»

21.20 Х/ф «Кiлери»

23.20 Х/ф «Щоденник 

кар'єристки»

01.30 Спортрепортер

01.35 Т/с «Серцеїдки»

03.10 Iван Франко

04.10 Загублений рай

05.05 Драй Хмара. Останнi 

сторiнки

06.00 Легенди бандитського 
Києва

07.25 Х/ф «Силач Санта-
Клаус»

09.25, 12.55 Т/с «Конвой 
PQ-17»

11.30, 02.20 Речовий доказ
12.00, 23.00 Головний 

свiдок
15.00 Т/с «Ера стрiльця-3»
19.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
00.00 Випадковий свiдок
00.25 Х/ф «Вiйна свiтiв»
03.30 Агенти впливу
05.00 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00 Срiбний апельсин
07.00, 19.00, 03.30 Подiї
07.10 Подiї. Спорт
07.15 М/ф «Ну, 

постривай!»
07.25, 14.00 Т/с «Iнтерни»
08.00 Х/ф «Бетховен-4»
10.00 Таємницi зiрок
11.00, 03.50 Т/с «Дорожнiй 

патруль-4»
15.10 Т/с «Дитина навпiл»
18.00, 19.20 Т/с «Гра»
22.30 Т/с «Бiгти»
00.20 Т/с «Час Волкова»
02.10 Х/ф «Я знаю, що ви 

зробили минулого 
лiта»

06.00 Дiзнайся як
06.15 Дiм-2
07.05, 09.00 Мультик з 

Лунтiком
07.40 Малята-твiйнята
08.10 Телепузики
08.35 Байдикiвка
09.35 М/с «Чорний 

плащ» �
10.35 Дикi та смiшнi
11.00 Крутони
11.35 Т/с «Моя прекрасна 

няня»
13.45 Х/ф «Нецiлована» �
15.55 Королева балу-2
17.00 Х/ф «Артур i 

мiнiпути» �
19.05 Х/ф «Один 

вдома-4» �
21.00 Т/с «Реальнi пацани»
22.05 Х/ф «Чужi» �
00.55 Х/ф «Дорiан Грей» �

06.00, 08.00, 10.00, 13.40, 
16.10, 19.45, 22.15, 
01.20, 03.30 Футбол 
news

06.10, 11.45 ЧУ. «Говер-
ла» – «Зоря»

08.10 ЧУ. Перша лiга. 
«Зiрка» – «Сталь»

10.20, 10.45, 11.15, 20.55 
Один на один з 
Гамулою

13.55, 16.25, 18.55, 21.25 
Олiмпiада. 1/4 фiналу

15.55 Футбол. Прикро та 
кумедно

18.25 Futbol Mundial
23.25, 01.35, 03.45 

Олiмпiада. 1/4 фiналу
05.45 Промо+Новини

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 3 СЕРПНЯ 2012 РОКУ

СУБОТА, 4 СЕРПНЯ 2012 РОКУ

20:50 «ЦЕ ВСЕ ВОНА» 

НОВИЙ КАНАЛ
Старшокласник Зак Сайлер – 
мрія всіх дівчат коледжу. А його 
симпатична подружка Тейлор 
Воін відмовила йому. Щоб якось 
потішити самолюбство, Зак зая-
вляє, що може «розкрутити» 
будь-яку дівчину.

22:25 «СЕСТРОНЬКА» 

СТБ
Альберт Боровський і Геннадій 
Соболєв заради злиття сімейних 
капіталів мріють одружити своїх 
дітей  – Нікіту та Діану. Молоді не 
кохають один одного, але у Нікі-
ти не вистачає сміливості зізна-
тися у цьому Діані та її батькові.

23:50 «ЧОРНА КНИГА» 

НТН
Рахіль Штайн – німкеня єврейсь-
кого походження. Рятуючись від 
фашистського геноциду, вона 
знаходить притулок у Нідерлан-
дах, де приєднується до руху 
Опору. Рахіль шукає зрадника, 
який винен у смерті її сім'ї.

02:00 «Я ЗНАЮ, ЩО ВИ ЗРОБИЛИ МИНУЛОГО ЛІТА» 

УКРАЇНА
Два парубки і дві дівчини після 
випускного вечора їхали на ма-
шині, збили людину і трупа по-
збулися. Через рік під час свят-
кування Дня незалежності   хтось 
з'явився по їхні душі. Проте 
хто?

14:55 «ЯК ВІДБИТИ НАРЕЧЕНУ» 

1+1
Том Бейлі закоханий у Ханну, 
свою кращу подругу. Але він 
боїться зобов'язань і відмовля-
ється визнати очевидне – йому 
слід відкрити свої почуття Ханні 
до того, як вона знайде більш 
рішучого шанувальника...

17:35 «ЛЮБОВ НА ОСТРОВІ» 

НОВИЙ КАНАЛ
Дженні у повному захваті від 
новини про те, що рок-зірка 
Джейсон Мастерс приїхав відпо-
чивати на тропічний курорт, де 
вона працює. Волею нещасного 
випадку вони удвох потрапляють 
на безлюдний острів...

18:00 «ЧАС ЩАСТЯ» 

СТБ
У розлученого професора-гіне-
колога прекрасне життя холос-
тяка – улюблена робота і колек-
ціонування офортів. Одного разу 
у його будинок приходить сусід-
ка і просить проконсультувати 
дівчину Анну...

19:00 «ЗОЛОТЕ ОКО» 

ICTV
Таємний агент Джеймс Бонд 
вирушає у Росію на пошуки те-
рористів, що захопили управлін-
ня новим секретним збройним 
комплексом «Золоте око». Вико-
нати непросте завдання йому 
допомагає російська дівчина.



9№ 28, 27 липня 2012 року 11

06.00 Легенди бандитського 
Києва

07.30 Т/с «Ера стрiльця-3»
11.30 Легенди карного 

розшуку
12.00, 04.05 Агенти впливу
12.45 Д/ф «Почаїв»
14.00 Д/с «Православнi 

святi»
15.00 Т/с «Таємницi 

слiдства-10»
19.00 Т/с «Каменська-2»
23.20 Х/ф «У пошуках 

пригод»
01.20 Х/ф «Спорт 

майбутнього»
02.55 Речовий доказ
05.00 Уроки тiтоньки Сови
05.30 Правда життя

06.00, 05.40 Срiбний 
апельсин

06.50 Подiї
07.10 Х/ф «Бетховен – 5»
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00, 04.10 Т/с «Дорожнiй 

патруль-4»
13.50, 20.30, 21.50 Т/с 

«Iнтерни»
16.00 Т/с «Дитина навпiл»
17.50, 19.30 Т/с «Гра»
19.00, 03.40 Подiї тижня
00.00 Т/с «Година Волкова»
01.50 Х/ф «Я знаю, що ви 

зробили минулого 
лiта»

03.15 Щиросердне зiзнання

04.55 Найрозумнiший
06.20 Д/ф «Людмила 

Касаткiна. 
Приборкувачка»

07.25 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв»

09.30 Школа лiкаря 
Комаровського

10.05 Х/ф «Щастя за 
контрактом»

12.00 Вечiрний Київ
14.00 Х/ф «Адель»
16.10 Т/с «Гидке каченя»
20.00 Подробицi
20.25 Х/ф «Угода»
22.55 Х/ф «Одинак»

Співробітник 
спецслужб 
Андрій Громов 
дванадцять років 
тому отримав 
завдання на 
«глибоке втор-
гнення». У вигля-
ді бандита він по-
винен був потра-
пити до в’язниці, 
щоб завести там 
зв’язки. На волю 
Громов мав вий-
ти через 2-3 ро-
ки...

01.05 Подробицi
01.30 Х/ф «Сни»
02.40 Д/ф «Поле Чудес. 

МММ повертається»

06.00 Х/ф «Як стати 
крутим»

07.45 Марiчкин кiнозал
08.05 Ремонт +
09.00 Лотерея «Лото-

Забава»
10.15 М/с «Русалонька-3»
10.40 М/с «Тiмон i Пумба»
11.05 Чотири весiлля
12.40 Т/с «Даiшники»
14.55 Т/с «Даiшники»
17.05 Т/с «Даiшники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Службовий 

роман»
23.40 Свiтське життя
00.40 ТСН
01.35 Х/ф «Весна сорок 

першого»

Знаменита 
віолончелістка 
Клара Планк при-
їжджає на бать-
ківщину у Поль-
щу, вперше за 30 
років. Знайомі 
місця і звуки віо-
лончелі виклика-
ють у пам’яті 
події тридцяти-
річної давнини, 
коли вона втра-
тила все, чим до-
рожила...

05.45 Факти

06.05 Квартирне питання

06.55 Анекдоти по-
українськи

07.20 Дача

07.50 Твiй рахунок

08.50 Дивитися всiм!

09.55 ОлiмпiЛяпи

11.00 Козирне життя

12.00 Iнший футбол

12.25 Спорт

12.30 Максимум в Українi

13.45 Наша Russia

14.00 Х/ф «Запальнi 
канiкули»

15.55 Х/ф «Золоте око»

18.45 Факти. Вечiр

19.00 Х/ф «Завтра не 
помре нiколи»

21.35 Х/ф «Пiсля заходу 
сонця»

23.35 Наша Russia

23.55 Х/ф «Привид будинку 
на пагорбi-2. 
Повернення»

01.30 Х/ф «Воїни свiтла»

03.00 Iнтерактив. Тижневик

03.15 Утриматись у крiслi

04.05 ПроЦiкаве

04.40 Свiтанок

05.10 Нашi улюбленi 

мультфiльми

06.45 Х/ф «Мiмiно»

08.45 Снiданок з 

Ю. Висоцькою

08.55 Їмо вдома

10.45 Неймовiрнi iсторiї 

кохання

11.45 Караоке на Майданi

12.45 Зiркове життя. 

Зiрковi трагедiї

13.45 Росiйськi сенсацiї. 

Замiж за олiгарха

14.45 Х/ф «Час щастя»

16.55 Х/ф «Час щастя-2»

19.00 Битва екстрасенсiв

20.05 Х/ф «Кохання на два 

полюси»

22.05 Х/ф «Шалене 

кохання»

00.05 Неймовiрнi iсторiї 

кохання

01.10 Х/ф «Мiмiно»

02.50 Нiчний ефiр

05.30 Т/с «Останнiй акорд»

06.15 Клiпси

06.35 Iнтуїцiя

07.45 Церква Христова

08.00 Iнтуїцiя

09.05 М/с «Качинi iсторiї»

09.40 М/с «Пiнгвiни з 

Мадагаскару»

10.00 Хто зверху?

11.55 Мачо не плачуть

12.45 Шури-амури

13.50 Свiтлi голови. Лiтнi 

iгри

14.55 Красунi

15.55 Х/ф «Кiлери»

18.00 Х/ф «Рожева 

пантера-2»

19.55 Х/ф «Дозвольте тебе 

поцiлувати... знову»

22.10 Х/ф «Гарольд i Кумар 

iдуть у вiдрив»

00.05 Спортрепортер

00.10 Х/ф «Чого хоче 

дiвчина»

02.15 Т/с «Серцеїдки»

03.50 Микола Лисенко

04.40 Перетворення

05.00 Розквiт українського 

кiно

06.00 Дiзнайся як
06.15 Дiм-2
07.05, 09.00 Мультик з 

Лунтiком
07.40 Малята-твiйнята
08.10 Телепузики
08.35 Байдикiвка
09.35 М/с «Чорний плащ» �
10.35 М/с «Пригоди капiтана 

Врунгеля» �
11.35 Х/ф «Нецiлована» �
13.45 Крутони
14.20, 20.00 Т/с «Моя 

прекрасна няня»
15.10 Х/ф «Артур i 

мiнiпути» �
17.10 Х/ф «Один вдома-4» �
19.00 Королева балу-2
21.45 Т/с «Реальнi пацани»
23.15 Х/ф «Бiлi не вмiють 

стрибати» �

06.00, 08.00, 10.00, 13.40, 
16.40, 19.45, 21.45, 
00.50, 03.00 Футбол 
news

06.10, 08.10, 11.45, 14.45 
Олiмпiада. 1/4 фiналу

10.20 Один на один з 
Гамулою

10.45, 14.00 Futbol Mundial
11.15 Д/ф «Симфонiя»
14.30 Футбол. Прикро та 

кумедно
16.55 ЧУ. «Металург» (З) – 

«Iллiчiвець»
18.55 ЧУ. «Ворскла» – 

«Чорноморець»
20.55 ЧУ. «Металург» (Д) – 

«Металiст»
22.55 ЧУ. «Металург» (З) – 

«Iллiчiвець»
01.05 ЧУ. «Ворскла» – 

«Чорноморець»

06.20 Крок до зiрок
07.00 Це було недавно, це 

було давно. І. Шифрiн
07.35 Сiльський час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Кориснi поради
08.45 Олiмпiйський виклик
09.00 Смiшний та ще 

смiшнiший
09.25 Крок до зiрок. 

Євробачення
10.00 Країну – народовi
10.15, 14.20, 15.05, 18.45, 

00.15 Олiмпiйськi 
пристрастi

12.00 Олiмпiада-2012. Тенiс
14.30 Олiмпiада-2012. 

Стрiльба
15.00, 19.00, 00.00 

Олiмпiйськi новини
16.00 Олiмпiада-2012. 

Спортивна гiмнастика
18.10 Олiмпiада-2012. 

Боротьба греко-римська
19.35 Олiмпiйськi 

пристрастi. Боротьба 
греко-римська

20.50 Головний аргумент
21.00, 02.10 Пiдсумки 

тижня
21.15 Олiмпiйськi 

пристрастi. Легка 
атлетика

22.55 Лото «Трiйка», 
«Кено», «Максима»

23.00 Олiмпiйськi 
пристрастi. Легка 
атлетика. Вiтрильний 
спорт

00.05 Телемiст Київ-Лондон
00.30 Олiмпiада-2012. Бокс
01.00 Олiмпiада-2012. 

Фехтування

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

ПЕРШИЙ ІНТЕР 1+1 ICTV СТБ НОВИЙ НТН

ТЕТ ФУТБОЛ

УКРАЇНА

НЕДІЛЯ, 5 СЕРПНЯ 2012 РОКУ

СКАНВОРД

18:00 «РОЖЕВА ПАНТЕРА-2» 

НОВИЙ КАНАЛ
Успіх попередньої місії Жака 
Клюзо дозволив інспектору-ка-
тастрофі зайняти місце серед 
кращих детективів світу. Цього 
разу йому доведеться спіймати 
міжнародного злочинця, який 
викрадає історичні цінності.

19:00 «ЗАВТРА НЕ ПОМРЕ НІКОЛИ» 

ICTV
За романом Яна Флеммінга із 
серії «Джеймс Бонд – агент 007». 
Медіамагнат Еліот Карвер по-
ставив собі за мету приєднати 
до своєї імперії Китай. Проте 
обережні китайці не поспішають 
давати свою згоду...

20:00 «СЛУЖБОВИЙ РОМАН» 

1+1
Історія начальниці-мимри та 
забитого життям статистика, які 
раптово перетворилися на пре-
красних принца і принцесу, не 
залишаючи меж Москви та не 
дуже віддаляючись від рідної 
статистичної установи.

21:35 «ПІСЛЯ ЗАХОДУ СОНЦЯ» 

ICTV
Після успішної «останньої спра-
ви» професійний злодій вирішує 
покінчити з криміналом і поселя-
ється на острівці. Проте його 
ворог, агент ФБР, задумав дізна-
тися, чи вірний колишній злочи-
нець своїй обіцянці...



12 ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ№ 28,  27 липня 2012 року

Головний редактор

олеГ Бойко

андрій ГераСиМкІв

валентина БоЖок

Головний редактор
Олег БОЙКО

Літературний редактор
Світлана ДЕЙЧУК

Чергова по номеру
Валентина ЛАЗАРЧУК

Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 7722 прим. Замовлення: 25484
Тел.: 581-68-15

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

Відповіді на сканворд, 
опублікований у цьому номері:

ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2012» ТРИВАЄ...

Лейтенант міліції Марія ШВЕЦОВА, помічник 
начальника по зв'язках з громадськістю та ЗМІ 
Сімферопольського РВ-1. 
Любить подорожувати, море і гори.

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 .

Молодший сержант Ірина ГІС, молодший інспектор 
прикордонної служби ВПС «Шегині» Мостиського 
прикордонного загону. Захоплення: плавання, активний 
відпочинок.

Сержант Наталія СТРЕПЕТОВА, дешифрувальник 
групи Сакської морської авіаційної бригади 
Військово-Морських сил ЗС України. 
Захоплюється кулінарією та любить мандрувати.

Турист запитує місцевого жителя:
– Ви не підкажете, як потрапити на цю гору?
Місцевий задумливо дивиться на турис-
та, потім на гору і каже:
– Хочете, я собаку відв’яжу?

Питання вранці до мами: 
– Мам, де моя куртка? Мам, де мій рюк-
зак? Мам, що мені одягнути? Мам, а що 
взяти на сніданок? Мам, а даси грошей? 
Мам, а де мої ключі? і т. ін. 
Питання вранці до тата: 
–Тааат, а де мама?

Бабуся прикинулася сплячою в метро,   
коли до вагону зайшла вагітна жінка.

– Ти знаєш прикол про «ні – я теж»? 
– Ні... 
– Я теж!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

МИТЬ РОЗРЯДКИ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Близькі друзі, колишні одногрупники, рідні та колеги по 
роботі щиро вітають із Днем народження офіцера-викладача 
відділення іноземних мов циклу гуманітарних дисциплін 
Навчального центру ДПСУ старшого лейтенанта БУРКУ 
Ілону Василівну! Ілона Василівна – незвичайна людина! 
Якщо вона щось робить, то робить від душі, а якщо любить, 
то любить без меж! Бажаємо щастя і добра, здоров’я і 
бадьорості духу, незгасної любові рідних та близьких! А 
головне – завжди залишайся собою, бо саме за це тебе 
люблять і поважають, саме це робить тебе особливою! 
Благодарим за чудо знаний, 
За радость творческих исканий, 
Тепло души и блеск манер!
Твой труд – заслуга и пример!

Курсанти Національної академії ДПСУ ім. Богдана 
Хмельницького, колектив  молодших інспекторів 

прикордонної служби сердечно вітає з Днем народження 
сержанта СИДОРЕНКО Лілію Миколаївну з Харківського 
прикордонного загону!  
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб гарний настрій у серці не згас, 
Все світле й прекрасне, що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до вас! 
Хай щастя і радість ллються рікою, 
Хай горе обходить завжди стороною, 
Хай доля дарує тобі довгі літа, 
А в серці завжди хай живе доброта! 

Організація ветеранів Одеського прикордонного загону 
вітає з 50-річним ювілеєм старшого прапорщика запасу 
ХРУЩА Олександра Васильовича! Бажаємо йому 
міцного здоров’я, родинного щастя, добробуту та успіхів 
у роботі!

Допоможіть врятувати життя дитини
МИЛОСЕРДЯ

від 18 липня 2012 року №328-ос                            
по Окремому регіональному центру комплектування ДПСУ
полковник
підполковнику ШУЛЬЗІ Валерію Володимировичу  

від 20 липня 2012 року №335-ос                            
по Адміністрації  Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику КОКОШИНСЬКОМУ Миколі Анатолійовичу 

від 22 липня 2012 року № 341-ос
по Окремому контрольно-пропускному пункту «Київ» ДПСУ
майор
капітану ДОРОШЕЦЬ Тетяні Юріївні                                               

від 23 липня 2012 року № 343-ос
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору КІГІВЧАКУ Роману Івановичу                                             

Управління кадрів АДПСУ

Біда прийшла у сім’ю майора запасу Станіслава Корсовського –  
в його доньки діагностували страшне онкологічне захворю-
вання. 15-річній Вікторії необхідне дороге лікування, яке 
сім’я самостійно оплатити не може. Батько звертається до 
колег-прикордонників та усіх небайдужих з проханням до-
помогти зібрати кошти на лікування.     
Реквізити для перерахування коштів:
«ПРИВАТБАНК», МФО  305299, ЄДРПОУ  14360570 
р/р  29244825509100
№ картки  6762 4683 0598 4878
Отримувач  Корсовский Станіслав Іванович
067-346-46-66 – мама Олена
067-490-63-17 
093-501-08-65– батько Станіслав


