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Акценти інженерингу та
технічного супроводження

Малінуа власної селекції

Система охорони державного кордону – це
складний, багатовекторний організм, в успішній
діяльності якого суттєву роль відіграє його інженерна
й технічна підтримка. Саме про це наша сьогоднішня
розмова із заступником директора Департаменту
матеріально-технічного забезпечення – начальником
управління інженерного та технічного забезпечення
АДПСУ генерал–майором Віктором Кривим.

Сьогодні на кордоні поступово з’являється гідний
конкурент теперішньому фавориту та незмінному
символу охорони держрубежу – німецькій вівчарці. І
це – її бельгійська родичка, більш відома під назвою
малінуа. До недавнього часу собак даної породи
Держприкордонслужба закуповувала в інших кінологічних
клубах. Проте нещодавно Кінологічний навчальний центр
ДПСУ вже порадував нас маленькими цуценятами, котрих
привела бельгійська вівчарка Білорія.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Кордон крізь призму ЗМІ

Ні для кого не є таємницею, що сучасна людина
значною мірою бачить світ крізь призму засобів
масової комунікації. Іноді трапляється, що те, що
відбулося насправді не є настільки важливим
і не такою мірою впливає на громадську
думку як те, що вийшло в телевізійному чи
радіоефірі, на шпальтах газет чи на сторінках
інформаційних інтернет–ресурсів. Так само і
про те, чим займається Держприкордонслужба
України, як несуть службу прикордонники,
які їхні основні досягнення або вади більшість
людей як у нашій країні, так і за кордоном
дізнаються зі ЗМІ. З кожним роком
медіа подають дедалі більше інформації
про охоронців рубежу, тому останнім
часом керівництво прикордонного
відомства приділяє все більшу увагу
стор.
якості організації взаємодії із ЗМІ.
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

НА ДОЗВІЛЛІ

Загроза серйозніша, ніж ядерний удар

Програма телепередач
на 25 листопада – 1 грудня
2013 року

Сьогодні проблема кібертероризму й комп’ютерної злочинності
набула такого масштабу, що давно розглядається правоохоронцями
та спецслужбами різних держав як одна із найнебезпечніших
загроз. Як зазначив нинішнього року в Женеві
генеральний секретар Міжнародного союзу електрозв’язку
Хамадун Туре «У світі йде інформаційна війна, і для
багатьох країн практика шпіонажу у мережі Інтернет –
буденність...». Зокрема, було навіть відмічено, що загроза
стор.
атаки хакерів серйозніша, ніж ядерний удар.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,7 млн.
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>
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n Соціальний

паспорт ветерана
Кабінет Міністрів
затвердив порядок визначення
та задоволення соціальнопобутових потреб і потреб у
медичній допомозі ветеранів.
Документ розроблено на
виконання Указу Президента
України «Про заходи у зв’язку
з відзначенням 70-ої річниці
визволення України від
фашистських загарбників
та 70-ої річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років». Визначення
індивідуальних потреб
ветеранів здійснюватиметься за
встановленою Мінсоцполітики
формою, що має назву
«Соціальний паспорт ветерана».
Він заповнюватиметься
соціальними працівниками,
працівниками структурних
підрозділів з питань
соціального захисту населення
райдержадміністрацій та
використовуватиметься в
роботі відповідних служб. Цей
документ міститиме інформацію
щодо соціально-побутових
умов проживання ветерана,
стану його здоров’я, надання
пільг, компенсацій, соціальної
допомоги та обслуговування
тощо.
Василь ДРОЗДОВ

ТРАГІЧНІ РОКОВИНИ

Пам’яті жертв Голодомору
Протягом останніх днів у різних країнах світу відбулися заходи
з нагоди 80–их роковин Голодомору.
Андрій КУЧЕРОВ

Пам’ять жертв українського народу вшановано під час церемонії покладання квітів
до Тріумфальної арки у Парижі. Заходи відбулися за участі Посла України у Франції
Олександра Купчишина, Паризького Владики Бориса (Гудзяка), Голови Репрезентативного комітету українців Франції Наталі Пастернак, очільників асоціацій та організацій
української громади.
У приміщенні естонського Музею окупацій (м. Таллінн) відбулося відкриття виставки «Голодомор 1932-1933 років в Україні –
геноцид українського народу». На відкритті
були присутні міністр культури Естонії Рейн
Ланг, глави та представники дипломатичних
установ, акредитованих в Естонії, представники естонської громадськості, українська
громада, представники місцевих ЗМІ. Відвідала захід і українка, яка пережила Голодомор, і зараз проживає в Естонії.
18 листопада у популярній міській бібліотеці «Богдан Огризович» в Загребі відбувся Вечір пам’яті жертв Голодомору в Україні. Захід
був організований спільно – Українською громадою Загреба, Товариством «Кобзар» та Посольством України в Республіці Хорватія. На
вечорі виступили Голова Товариства «Кобзар»

– Заступник Європейського Конгресу Українців Славко Бурда, колишній Посол Республіки
Хорватія в Україні Джуро Відмарович та Посол
України в Хорватії Олександр Левченко.
Генеральне консульство України в Алмати спільно з Українським Культурним Центром у Будинку Армії відкрили тематичну
фотовиставку, присвячену трагічним подіям
в Україні. На відкритті заходу виступили Генеральний консул України в Казахстані Михайло Колядін, представники Українських
культурних центрів та ЗМІ.
Посол України в США Олександр Моцик взяв участь у поминальних заходах з
нагоди 80-ої річниці трагедії Голодомору, організованих Філадельфійським Українськоамериканським комітетом з відзначення 80ої річниці Голодомору-геноциду в Україні.
Захід розпочався біля Дзвону Свободи у центрі Філадельфії, в ході якого учні української
школи, члени Спілки української молоді,
української молодіжної організації «Пласт»
та учасники танцювального колективу «Волошки» представили глядачам інсценізацію
з теми Голодомору та зачитали свідчення
очевидців цієї страшної трагедії.
Вшанування пам’яті жертв Голодомору у
Філадельфії продовжилося в Українському
католицькому соборі Непорочного Зачаття.
Виступаючи перед присутніми, Олександр
Моцик зазначив: «Наш святий обов’язок заОФІЦІЙНО

Водії «під мухою» –
начувайтеся!

n «Морських»
туристів
побільшало

Туристи з Німеччини,
Італії та Великої Британії
становлять більш ніж
половину усіх пасажирів, які
прибувають у порти України на
круїзних лайнерах. Протягом
останніх п’яти років кількість
судозаходів у порти України
збільшилася на 40%, а кількість
пасажирів – на 53,4%.
Найчастіше Чорноморський
регіон відвідують туристи з
Німеччини (23,2%), Великої
Британії (17,7%) та Італії
(12,4%). “Круїзних” туристів
з країн СНД у портах України
за підсумками нинішньої
навігації було 6,1% (2012 року
менше 1%). Таке збільшення
кількості пасажирів свідчить
про те, що у регіон все
частіше заходять судна з
великою пасажировмісністю.
Круїзна навігація 2013 року
привела в морські порти
України 293 круїзні судна
– на 98 судозаходів більше
минулорічного показника.
Зокрема, Ялтинський морський
порт відвідали 109 круїзних
лайнерів і 77 880 пасажирів,
морський порт Феодосії – 18
лайнерів і 3 479 пасажирів,
по одному лайнеру відвідали
Євпаторійський і Керченський
морські порти. Уперше за
багато років відродилися
круїзи по Чорному морю на
теплоході «Адріана» з посадкою
і висадкою у кожному порту
– Одеса, Севастополь, Ялта,
Феодосія, Новоросійськ та
Сочі. Теплохід здійснив 60
суднозаходів в українські порти
у період навігації 2013 року.
Сергій ПОЛІЩУК

раз та в подальшому робити все, щоб пам’ять
про наших співвітчизників, які загинули від
штучного голоду у 1932-1933 роках, залишалася живою для нинішніх і прийдешніх поколінь, слугуючи пересторогою на майбутнє».
Учасники заходів також мали змогу оглянути
виставку, присвячену Голодомору, яку представило Посольство України в США.
Крім того, вшановуючи 80-ту річницю трагедії Голодомору, мер м. Філадельфія Майкл
Наттер оприлюднив прокламацію, в якій оголосив у місті тиждень пам’яті жертв Голодоморугеноциду в Україні, починаючи з 17 листопада.
В Україні жалобні заходи до 80-их роковин Голодомору пройдуть 23 листопада. В
столиці країни біля Національного меморіалу пам’яті жертв голодоморів розпочнеться
панахида, яку проведуть патріарх Київський
і всієї Русі-України Філарет та єпископ Української греко-католицької церкви Богдан
Дзюрах. Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору закликає всіх
українців цього дня о 16.00 запалити свічку
пам’яті на своєму вікні.
n

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за керування
транспортними засобами у стані сп'яніння».
Юрій ЗАНОЗ

+3 роки до
страхового стажу
Верховна Рада України ухвалила розроблений
Мінсоцполітики закон, який передбачає
включення жінкам до страхового стажу періоду
перебування у відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.
Олена ТАЩИЛІНА

– Ухвалений закон дозволить під час розрахунку «лікарняних» виплат зараховувати
період перебування у відпустці
по догляду за дитиною до страхового стажу, – наголосила міністр соціальної політики Наталія Королевська.
Як пояснила міністр, досі
жінка, яка йшла у відпустку по
догляду за дитиною з майже
5-річним страховим стажем, за
3 роки могла розраховувати на
виплату у розмірі лише 60% середньої зарплати при виході на
лікарняний. Прийнятий закон
передбачає включення періоду
догляду за дитиною до страхового стажу (у даному випадку –
до п’яти років додадуться ще
три). Це дозволить автома-

тично отримувати виплату за
лікарняним у розмірі 100% від
середньої зарплати.
Слід також зазначити, що
з 1 липня нинішнього року в
Україні до страхового стажу, за
яким розраховуються пенсійні
виплати, враховується й період
відпустки по догляду за дитиною до 3-х років.
Окрім того, урядовець відзначила, що вже підготовлено
законопроект, який дозволить
жінкам з дітьми працювати
дистанційно. Це допоможе
їм поступово повертатися до
роботи та мати додатковий заробіток без шкоди для родини. Розглядається також можливість надання додаткових
преференцій
роботодавцям,
які братимуть таких жінок на
роботу, а ще – забезпечення
молодих мам ваучерами на навчання чи перекваліфікацію.n

Законодавчим актом посилено
адміністративну відповідальність
за порушення Правил дорожнього
руху, зокрема, істотно збільшено
розмір штрафів.
Наприклад, абзац другий частини першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення викладено в редакції, згідно
з якою «керування транспортними
засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх
увагу та швидкість реакції, а також
передача керування транспортним
засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом
таких лікарських препаратів, а так
само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння
або щодо вживання лікарських
препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції:
– тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від двохсот до
трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або позбавлення права керування
транспортними засобами на строк
від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від
семи до десяти діб і на інших осіб –
накладення штрафу від двохсот до

трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або адміністративний арешт на
строк від семи до десяти діб».
Згідно із законом «повторне
протягом року вчинення будь-якого
з порушень, передбачених частиною
першою статті 130 КУпАП:
– тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від
двох до трьох років з оплатним
вилученням транспортного засобу
чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до
п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи
без такого, і на інших осіб – адміністративний арешт на строк від
десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного
засобу чи без такого».
У статті 130 КУпАП слова
«оплатне вилучення транспортного засобу» замінено словами «адміністративний арешт на строк від
десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного
засобу».
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Українсько-молдовські перспективи
В Одесі відбулася зустріч Голови Державної прикордонної
служби України генерала армії України Миколи Литвина та
начальника Департаменту прикордонної поліції Республіки
Молдова Доріна Пуріче.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

Під час зустрічі сторони розглянули аспекти спільної діяльності щодо охорони
українсько-молдовського кордону та обговорили перспективу подальшої співпраці.
Також у зустрічі взяв участь Надзвичайний
та Повноважний Посол України у Респуб
ліці Молдова Сергій Пирожков, який відначив високий рівень співпраці між прикордонними відомствами обох країн.
Сторони констатували високу ефективність взаємодії прикордонних відомств обох

країн за усіма напрямками. Такий стан справ
дозволяє оперативно виконувати поточні
завдання, ефективно протидіяти транскордонним злочинним угрупованням, не допускати порушень режиму державного кордону.
Крім того, керівники прикордонних
відомств України та Молдови обговорили перспективу облаштування контактних
пунктів на українсько-молдовському кордоні, подальший розвиток співпраці під час
здійснення спільного контролю у пунктах
пропуску та обміну статистичною й аналітичною інформацією.
У підсумку Микола Литвин та Дорін
Пуріче підписали План розвитку взаємодії

між Державною прикордонною службою
України та Департаментом Прикордонної
поліції Республіки Молдова на 2014 рік,
до якого і увійшли усі заплановані спільні
ініціативи.
n

Кошти вкладаємо в реконструкцію
Юлія ЛАНЕЦЬКА

Ще п’ять років тому вітчизняне прикордонне відомство разом зі своїм партнером
– Прикордонною Вартою РП – вирішили
якісно покращити ефективність охорони
українсько-польської ділянки рубежу. Для
цього було прийнято рішення розбудувати інфраструктуру 9 відділів прикордонної
служби Луцького, Львівського та Мостиського прикордонних загонів. До їх числа увійшли – «Амбуків», «Павловичі», «Коритниця», «Мігове», «Сянки», «Ніжанковичі»,
«Грабове», «Висоцьк» і «Новоугрузьке».
Фахівці передбачають, що реалізація
проекту дозволить не лише створити сучасну інфраструктуру в цих підрозділах охорони кордону, але й дасть змогу попереджати
прояви незаконної міграції, переміщення
контрабанди та інших протиправних дій.
Відкриваючи засідання, Голова Керівного Комітету директор Міжнародноправового департаменту АДПСУ генераллейтенант
Олександр
Мельников
підкреслив, що проект «Розвиток сучасної
інфраструктури відділів прикордонної
служби» є пріоритетним для вітчизняного
прикордонного відомства й постійно зна-

ходиться на контролі керівництва Служби.
Зокрема, на даний час ДПСУ налагодила
скоординовану взаємодію з усіма учасниками проекту і, як результат, тривають
практичні роботи з реконструкції та будівництва 9 відділів прикордонної служби
на українсько-польському кордоні. Окрім
того, злагоджено працює створена в Адміністрації Держприкордонслужби України
робоча група з управління проектом, відповідно до затвердженої схеми.
У свою чергу, начальник відділу державної і міжнародної співпраці Головної
комендатури Прикордонної варти Польщі Славомір Марковськи нагадав, що загальний бюджет проекту становить понад
8,8 млн. євро (10% з якого співфінансує
власне Держприкордонслужба України).
Отриманння коштів передбачається чотирма траншами. Польський колега висловив упевненість, що затрачені кошти
та сили дозволять досягнути очікуваних
результатів.
Завершальним етапом зустрічі стало відвідування офіцерами Прикордонної варти Польщі відділів прикордонної
служби «Мігово» і «Сянки» Мостиського
загону, аби безпосередньо ознайомитися
із ходом виконання робіт із розвитку сучасної інфраструктури.
n

РОЗБУДОВА

«Грушів – Будомєж»
до відкриття готовий
Підписано документи, що регламентують
порядок здійснення прикордонних і митних
процедур, а також алгоритм взаємодії всіх
служб контролю, які здійснюватимуть свою
діяльність у новозбудованому пункті пропуску
«Грушів – Будомєж».
Ярослава МЕЛЬНИК

На початку грудня нинішнього року заплановано урочисте
відкриття пункту пропуску «Грушів – Будомєж». У контексті підготовки до цієї непересічної події
відбулася робоча поїздка голови
Львівської облдержадміністрації
Олега Сала, першого заступника
Директора департаменту охорони державного кордону АДПСУ
генерал-лейтенанта Віктора Назаренка, начальника Західного
регіонального управління ДПСУ

генерал-лейтенанта Артура Горбенка, начальника Львівського
прикордонного загону полковника Олександра Адамчука, а
також представників митниці
та органів місцевого самоврядування до новозбудованого перепускного пункту. У рамках цієї
поїздки посадовці ознайомилися зі станом будівництва пункту
пропуску «Грушів – Будомєж»
та зустрілися з представниками
делегації Республіки Польща,
яку представляли воєвода Підкарпатський Малгожата ХомичШмігельська, начальник управління прикордонної служби

n Голубці

з канабісу
Під час перевірки потяга
«Севастополь–Москва» оглядова
група пункту пропуску «Козача
Лопань» з допомогою службового
собаки виявила під одним із
пасажирських сидінь нічийну
валізу. У ній було 6 банок з
консервованим виноградним
листям для приготування
голубців. Та виявилося, що під
листям везли не харчі, а дурман
– понад 1 кілограм наркотичного
зілля. «Травичку» вилучили.
Наразі з’ясовуються обставини
порушення та причетні до нього
особи.
Василь КАКАДІЙ

n Будматеріал –
тютюн

ЗАХІДНИЙ КОРДОН

В Адміністрації
Держприкордонслужби України
відбулося засідання, на якому
обговорено стан реалізації
проекту «Розвиток сучасної
інфраструктури відділів
прикордонної служби» Програми
транскордонного співробітництва
Польща–Білорусь–Україна 2007–
2013 Європейського інструменту
сусідства і партнерства. В засіданні
Керівного комітету проекту
взяли участь представники
АДПСУ, Прикордонної Варти
Республіки Польща та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України.
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Контрабандний контрафакт,
орієнтовна вартість якого
понад 1 мільйон гривень,
затримали у пункті пропуску
«Рава-Руська» на Львівщині.
Під час поглибленого огляду
вантажівки «Івеко», якою
керував громадянин Румунії,
оглядова група знайшла більше
200 тисяч пачок сигарет без
акцизних марок. Контрабанду
було заховано між заявленим
вантажем будматеріалів.
Ярослава МЕЛЬНИК

n Аквалангісти–

контрабандисти
Під час обстеження акваторії
Кучурганського лиману
неподалік від українського
населеного пункту Лиманське
прикордонники БілгородДністровського загону помітили
двох людей у спорядженні
аквалангістів. За допомогою
електродвигунів невідомі
переміщували по воді якусь
конструкцію. Помітивши
правоохоронців, аквалангісти
поплили в бік Молдови,
згодом занурившись під воду.
Група реагування відділу
«Кучурган» на відстані 200
метрів від берега виловила
покинуту конструкцію, яка
складалася з 6 скріплених між
собою пластмасових діжок. У
діжках було 1380 літрів спирту,
який встановленим порядком
передали представникам
Міністерства доходів та зборів в
Одеській області.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Губить людей
наркотик…

Головної комендатури Прикордонної варти Республіки Польща полковник Пьотр Патла,
комендант Бещадського відділу
Прикордонної варти полковник
Вальдемар Скарбек і в.о. директора митної служби в Перемишлі
Ядвіга Зеновіч.
Під час прикордонно-представницької зустрічі окрім об-

говорення останніх приготувань
до урочистого відкриття новобуду підписано технологію здійснення контролю в автомобільному пункті пропуску «Грушів
– Будомєж» та регламент його
функціонування. Відтак контролюючі служби вже узгодили всі
робочі нюанси. Тепер – справа
за дипломатами.
n

Громадянина Киргизстану з
двома півкілограмовими пакетами
героїну затримали в Одеському
морпорту в результаті спільної
операції працівників МВС та
ДПСУ. Наркотики знайшли
у схованці вантажівки, якою
керував іноземець. Він виявився
членом угруповання наркоділків,
днями затриманих у столиці. Тоді
київські правоохоронці вилучили
52,5 кг героїну, який перевозили
двоє громадян Туреччини. Після
цього киргиз прихопив 2 пакети
наркотику і намагався втекти за
кордон.
Андрій КУЧЕРОВ
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УКРАЇНИ

№ 44, 22 листопада 2013 року
ТЕТ-А-ТЕТ

Акценти інженерингу та
технічного супроводження
Система охорони державного кордону – це складний, багатовекторний організм,
в успішній діяльності якого суттєву роль відіграє його інженерна й технічна
підтримка. Погодьтеся, як у нелегкій справі «зелених кашкетів» обійтися без
справно наведеної контрольно–слідової смуги, заправленого паливом автомобіля чи
катера, або ж філігранно налаштованого радіолокаційного комплексу. Враховувати
слід і суттєве посилення арсеналу Служби високотехнологічними засобами охорони
кордону, опіка над якими вимагає роботи справжніх професіоналів. Саме про це
наша сьогоднішня розмова із заступником директора Департаменту матеріально–
технічного забезпечення – начальником управління інженерного та технічного
забезпечення АДПСУ генерал–майором Віктором Кривим.
Спілкувався Максим СІБУРОВ

– Украй важливою віхою забезпечення правопорядку
на лінії державного кордону є його належне інженерне облаштування. Вікторе Івановичу, на яких напрямках цієї
діяльності сьогодні робиться головний акцент?
– На виконання завдань Голови Служби сьогодні
значно посилено вимоги до регіональних управлінь
і прикордонних загонів щодо інженерно-технічного
облаштування. При цьому нам необхідно забезпечити збереження позитивної тенденції з удосконалення
раніше створеної інженерної інфраструктури на кордоні та продовжити подальшу розбудову і насиченість
його новими елементами. Зокрема, сьогодні голов
ний акцент робиться на виконанні комплексу заходів з подальшого удосконалення слідового режиму
державного кордону за рахунок належного утримання
контрольно-слідових смуг (далі – КСС) та їх додаткової розробки на окремих ділянках. Наразі розроблено
та утримується в належному стані понад 2800 кілометрів КСС. Не менша увага приділяється нарощенню
системи візуального спостереження та інженерних
загороджень. Так, улаштовано 64 км нових та забезпечено утримання понад 1300 кілометрів існуючих
інженерних загороджень і перешкод, додатково встановлено загородження на 593 дорогах (напрямах руху),
які ведуть до лінії державного кордону поза встановленими пунктами пропуску та утримуються заблокованими ще понад 1850. Водночас на демаркованих ділянках проведено ремонт понад 2,8 тисячі основних і
більше 1,1 тисячі проміжних прикордонних знаків. На
недемаркованих – проводяться роботи з утримання
інформаційних знаків та їх додаткового встановлення.
Крім того, інженерними підрозділами обладнано 2 та
відремонтовано 74 вертолітних майданчики, побудовано 7 і полагоджено 30 причалів, зведено 44 пішохідних містки через перешкоди на шляхах руху прикордонних нарядів, відновлено 20 таких містків.
Враховувати слід і те, що наразі ми стоїмо на порозі зими, яка за прогнозами буде вирізнятися сильними
снігопадами та холодами. Тому готуємося заздалегідь,

тим паче, що нинішня осінь подарувала нам украй
сприятливу для цього погоду.
– Нещодавно чимала кількість вітчизняних засобів
масової інформації оприлюднила інформацію, мовляв, Російська Федерація на кордоні з Україною відгороджується
колючим дротом. Це викликало деякий резонанс у медіапросторі. На Ваш погляд, така практика є нормальною?
– Це загальносвітовий досвід, коли кордон облаш
товується інженерними загородженнями, зокрема й
колючим дротом. Ми самі використовуємо таку практику на небезпечних для проникнення протиправними
елементами напрямках.
– «Зелені кашкети» у патрулюванні на кордоні, зокрема у чорнобильській зоні, використовують броньовану
техніку. В чому необхідність та як зарекомендували себе
подібні заходи?
– Така практика застосовується нами заради убезпечення прикордонних патрулів від шкідливого впливу агресивного навколишнього середовища. Тому вже
третій рік поспіль періодично проводиться рекогносцировка місцевості на БТРах. Лише цього року спільною групою прикордонників Житомирського загону та
батальйону патрульної служби з охорони зони ЧАЕС з
залученням БТР-80 та спецмашин пройдено 482 кілометри вздовж українсько-білоруського кордону та безпосередньо в зоні. Такі запобіжні заходи є необхідними з метою моніторингу обстановки та реагування на її зміни.
– З року в рік центральний апарат відомства опікується надходженням у прикордонні підрозділи новітніх
технічних засобів охорони кордону, оновлення та підтримання у зразковому стані існуючого автопарку тощо. Як
у цьому контексті провадилася робота у Службі?
– Лише за результатами реалізації 22-х проектів
міжнародної технічної допомоги прикордонним відомством протягом року отримано міжнародної допомоги
на суму 135 млн. грн., зокрема автомобілі, засоби спостереження та радіаційного контролю, майстерні технічного обслуговування та інше обладнання.
Крім цього, наразі вирішується питання щодо можливої закупівлі автомобільної техніки та технічних засобів охорони кордону за рахунок бюджетного фонду.
Однак про результати цієї роботи поговоримо по її завершенні.

– Цікаво, чи не виникає у наших відомчих ремонтних
підрозділів проблем із обслуговуванням, наприклад, нещодавно отриманих автомобілів підвищеної прохідності
«Land Rover». Адже наші фахівці раніше не мали справи з
такою технікою.
– Певні незручності відчуваються лише у віддалених і важкодоступних підрозділах. Проте й тут наші
фахівці знаходять рішення виникаючих проблем. А
планове технічне обслуговування відбувається згідно
з графіком і техніка підтримується у справному стані.
Взагалі в контексті технічного обслуговування наявного автопарку в нас особливих проблем немає. Наразі пункти технічного обслуговування в органах охорони кордону поступово перетворюються на невеликі
СТО, оснащуються сучасним парко-гаражним обладнанням та інструментами, встановлюються комплекси
комп’ютерної діагностики тощо.
– На забезпечення оперативно-службової діяльності мобільних підрозділів у відомстві звертають особливу увагу. Чи збагатилася їх технічна оснащеність цього
року?
– Робота в цьому напрямі проводиться систематично. Так, за рішенням керівництва Служби до
складу деяких мобільних підрозділів введено броньовану техніку БТР-70 або БТР-80, які використовуватимуться для виконання спеціальних завдань за
призначенням. Також підрозділи забезпечені вантажними автомобілями з причепами заради підвищення автономності дій цих колективів. Водночас
відділи спеціальних дій на воді отримали на озброєння гумові човни тощо.
– Використання високих технологій вже підтвердили
свою виключну дієвість в охороні українських рубежів?
– Безумовно, так! Перспективним напрямом інженерного облаштування є створення системи дистанційного, автоматизованого контролю за локальними
ділянками кордону з використанням сучасних інфрачервоних, мікрохвильових, сейсмічних та інших датчиків, оснащення прикордонних нарядів мобільними тепловізійними та радіолокаційними комплексами. І ця
робота проводиться вже тривалий час. Сьогодні в охороні кордону застосовуються 36 мобільних тепловізійних комплексів, 14 мобільних радіолокаційних станцій
на базі автомобілів «УАЗ», 47 рухомих прожекторних
станцій тощо. Нарощуються можливості системи спостереження на морських і сухопутних ділянках кордону. Проведено комплексне обстеження наявних постів
технічного спостереження. Для посилення контролю
за надводною обстановкою в прибережній зоні усі вони
укомплектовані переносними тепловізорами, на 9-ти
постах виконано роботи по їх інсталяції, що дозволило
дистанційно керувати ними та архівувати отриману відеоінформацію. Наразі на придністровському сегменті
державного кордону встановлено 10 інтегрованих веж
системи оптико-електронного спостереження. Кожна
з них обладнана радіолокаційною станцією, сейсмодатчиками різних типів, електрогенератором і засобами передачі інформації, що дозволяє суттєво посилити
охорону державного кордону. У майбутньому плануємо
також встановити на кожну з веж тепловізори та відео
камери.
– Дякую за розмову.
n
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Кордон крізь призму ЗМІ
Закінчення.
Початок на 1-й стор.
Олег БОЙКО

Щоденно в засобах мас-медіа
з’являються десятки-сотні повідомлень, які напряму чи опосередковано стосуються роботи
українських прикордонників. Для
прикладу, протягом трьох кварталів нинішнього року про діяльність
Західного регіонального управління вийшло понад 3600 публікацій
в електронних ЗМІ, майже 350 в
друкованих, 276 сюжетів на телебаченні та понад 1200 повідомлень
в радіоефірі. Хтось скаже: так це ж
– захід, там кордон з п’ятьма країнами. Та решта ділянок держрубежу не менше цікавлять ЗМІ. Так,
про діяльність Східного регіонального управління протягом цього ж
періоду вийшло майже 5,5 тисячі
повідомлень у засобах мас-медіа.
І ці цифри стосуються лише найбільш поширених джерел, адже
в Україні зареєстровано понад 43
тисячі лише друкованих засобів
масової інформації різної сфери
розповсюдження й моніторити їх
усі немає можливості.
Варто сказати, що співпраця
із засобами масової інформації
уже давно є одним із важливих
аспектів роботи прикордонного
відомства. Так, серед семи розділів основних напрямів діяльності
Держприкордонслужби на 2013
рік є «Відкритість для суспільства». Реалізація положень цього
розділу здійснюється під загальним гаслом «прозорість, оперативність, авторитет».
У зв’язку зі зростанням інтере
су журналістів до прикордонних
питань довелося дещо удосконалити цей напрям роботи. Важливим поштовхом для цього стало
висвітлення надзвичайної події в
пункті пропуску «Бачівськ», коли
порушник кордону підірвав себе
та поранив двох прикордонників.
Події в «Бачівську» широко висвітлювалися в ЗМІ України та Росії, загальна тональність матеріалів
носила позитивний для відомства
характер. У пункті пропуску по-

ДОВІДКА «ПУ»
В Україні зареєстровано понад 43 тисячі лише
друкованих ЗМІ різної сфери
розповсюдження, функціонують тисячі інформаційних
інтернет-ресурсів, а також
теле-, радіоканали від місцевих до загальнодержавної
сфер мовлення, працюють
численні представники міжнародних та іноземних ЗМІ.

стійно перебував прес-секретар
загону, інформація оперативно
узгоджувалася із взаємодіючими
службами та надавалася журналістам. Основні коментарі керівного
складу Служби і регіонального
управління надавалися безпосередньо на місці пригоди, що підвищувало ступінь довіри ЗМІ та
громадськості до дій прикордонників. У той же час відеодокументування самими прикордонниками не проводилося. В результаті
чого одна з найбільш резонансних
в історії Держприкордонслужби
подія задокументована не повною
мірою.
Після цього Адміністрацією
Держприкордонслужби прийнято
низку документів, якими, зокрема, передбачено укомплектування
штатних посад прес-секретарів в
органах Держприкордонслужби та
призначення позаштатних прессекретарів в усіх підрозділах охорони кордону та органах, де такі
посади не передбачено штатом. Як
наслідок, наказами начальників
загонів призначено маже дві сотні
позаштатних прес-секретарів.

Іншим документом передбачено забезпечити фото-відео
документування основних результатів оперативно-службової
діяльності. Здійснювати збирання, обробку і систематизування
отриманих матеріалів покладено
на центри управління службою.
В подальшому ці фото та відео
мають використовуватися в тому
числі й для висвітлення діяльності відомства в ЗМІ.
Для того, щоб перевірити хід
впровадження нововведень щодо
взаємодії зі ЗМІ та доведення
вимог Голови Держприкордонлужби України з цих питань
минулого тижня під керівництвом директора Департаменту персоналу АДПСУ генералполковника Михайла Коваля
відбулася селекторна нарада. У
ній взяли участь начальники та
заступники по роботі з персоналом усіх регіональних управлінь
та органів прикордонного відомства, а також весь персонал
по роботі зі ЗМІ, включаючи недавно призначених позаштатних
прес-секретарів.

Особливо
обговорювався
алгоритм дій персоналу під час
виникнення складних для висвітлення в ЗМІ тем. Адже трапляється, що журналісти поверхнево обізнані в темі, шукають
сенсації там, де її немає і намагаються роздмухати полум’я там, де
немає й іскри. Крім того, останнім часом спостерігаються спроби пов’язувати події на кордоні з
певними політичними процесами
та втягування прикордонників у
перманентно виникаючі протистояння різного характеру. Голова
Державної прикордонної служби
України наголошує, що персонал
відомства – це державні посадові
особи, які повинні уникати спроб
втягнути себе в псевдосенсаційні
події або явно надумані теми для
обговорення. Усі їхні виступи та
коментарі повинні лежати виключно в площині компетенції
прикордонного відомства.
Під час селекторної наради
генерал-полковник
Михайло
Коваль озвучив основні вимоги
керівництва Служби до прессекретарів та осіб, уповноважених
давати коментарі. Передусім вони
мають бути компетентними – неухильно витримувати визначену
позицію незалежно від можливого бажання журналіста загострити
ситуацію. Прес-офіцери повин
ні будувати довірливі стосунки
з журналістами, добре володіти
мовою, мати привабливу зовнішність та зразкову форму одягу.
Вони мають тісно співпрацювати
з прес-службами органів влади та
взаємодіючих структур.
Уповноважені на спілкування з представниками засобів
мас-медіа прикордонники також
повинні бути патріотами свого
відомства та на рівні свого ВПС,

загону, регіонального управління
знати й уміти донести інформацію про здобутки Служби.
Зрозуміло, на людей, яким довірено представляти у ЗМІ свій
підрозділ чи узагалі всю Службу,
покладена велика відповідальність й іноді один коментар може
суттєво вплинути на імідж усіх
прикордонників. Тому при спілкуванні з журналістами варто
уникати двозначності й недомовок і водночас не перевантажувати інформацією, яка не стосується теми чи є поза компетенцією.
Розуміючи важливість роботи
та відповідальність прес-офіцерів,
Голова
Держприкордонслужби
дав вказівку опрацювати механізм
мотивації проходження служби
цієї ланки персоналу. Тому посада прес-секретаря, а особливо
позаштатного, буде розглядатися як перехідна для подальшого
кар’єрного росту до посад рівня
заступника начальника підрозділу чи органу охорони кордону,
тобто стимул є.
Як зазначив на завершення
селекторної наради помічник голови Державної прикордонної
служби України – речник полковник Сергій Астахов: «у відомстві формується потужна система
для покращення взаємодії зі ЗМІ.
Тепер необхідно, щоб вона якісно
запрацювала. Позаштатні прессекретарі мають ознайомитися з
азами нової професії та проявити
активність, у цьому їм мають допомогти штатні колеги рівнів від
загону до Адміністрації ДПСУ,
щоб згодом кожен із них зміг
впевнено й компетентно виступати перед ЗМІ, забезпечуючи відкритість діяльності відомства та
підтримуючи високий імідж охоронців рубежу в суспільстві». n
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Сусідські ягідки скінчилися
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Ділянка відповідальності відділу
прикордонної служби «Березове» Луцького
загону досить специфічна, адже тут місцеве
населення активно займається збором
дикоросів на території Поліського лісгоспу
Республіки Білорусь. Сезон збору дарів лісу
тут весь рік годує цілі родини, однак деякі
місцеві, нехтуючи турботу місцевої влади та
прикордонників, все ж порушують держрубіж.

Завдяки спільним зусиллям керівників прикордонних відомств
України та Республіки Білорусь, а
також органів влади й місцевого самоврядування Рівненської області,
на міждержавному рівні вдалося вирішити питання щодо функціонування тимчасових пунктів пропуску
для наших громадян з метою збору
дикоросів. Це нарешті стабілізувало напружену обстановку та надало
можливість мешканцям 10 населених пунктів прикордоння здійснювати збір лісових дарів на суміжній
території. За цьогорічний сезон для
збирання дикоросів у згаданих тимчасових пунктах пропуску загалом
люди перетинали кордон понад 40
тисяч разів.

Проте з метою скорочення шляху дехто все ж намагався оминати
пункти пропуску. Цього року протягом періоду збору дикоросів, а саме з
літа і до кінця осені, було повернуто
21 дорослого та 24 дитини. Разом із
білоруською стороною затримано 31
порушника державного кордону. Їх
притягнули до адміністративної відповідальності та скасували встановлені перепустки на територію Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.
Днями сезон збору дикоросів
закінчився, тож відтепер пункти
пропуску «Познань» і «Дроздинь»
використовуються як місця довготривалого несення служби прикордонних нарядів. Щільність охорони
державного кордону підвищується шляхом застосування резерву
прикордонного загону, мобільної
прикордонної застави «Луцьк»,
спільного моніторингу державного

кордону з білоруськими колегами
та продовженням проведення профілактичних заходів з місцевим
населенням щодо недопущення
правопорушень законодавства з
прикордонних питань.
Крім цього, Державна прикордонна служба України прогнозує
відновлення спроб незаконної вирубки деревини на території Поліського лісгоспу з настанням морозів.
Це може нашкодити виконанню досягнутих домовленостей двох держав щодо сезонного пропуску місцевих мешканців у 2014 році. Тож
для попередження порушень кордону з метою незаконної вирубки лісу
на території Поліського лісгоспу
Республіки Білорусь українськими
прикордонниками буде застосовуватися несення служби спільними з
МВС та працівниками лісових господарств нарядами.
n
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НАШІ ГЕРОЇ

Секунди довжиною в життя
Надворі стояв погожий осінній день. Вчитель початкової військової
підготовки Іваничівської середньої школи імені Дмитра Тарасова
Юрій Лелюков розпочав свій урок, темою якого було – будова та
принцип дії бойової гранати. З собою він, офіцер–прикордонник
запасу, приніс три навчальні, аби наочно все продемонструвати
учням. Звичним, натренованим рухом руки, як це не раз робив
на військовому полігоні в роки своєї служби, висмикнув кільце
запобіжника і завмер – граната виявилася бойовою…
Оскар МАЛИНОВСЬКИЙ

До вибуху залишалося три-чотири секунди – блискавично промайнуло у думках
учителя. Він підвів голову – на нього довір
ливо дивилося 26 пар спокійних дитячих
очей. Глянув у вікно з другого поверху приміщення: на шкільному подвір’ї шикувалися для занять другокласники. Злетіла ще
якась мить і Юрій Михайлович… накрив
своїм тілом бойову гранату.
Сильний вибух сколихнув сонячну
днину. По східцях школи бігли перелякані
учні. Незабаром винесли понівечене тіло.
Про трагічний листопадовий день згадує тодішній класний керівник Галина
Олександрівна Войтюк: «Юрій був добрим,
доброзичливим, хорошим і вимогливим
вчителем. Учні його дуже поважали».
На все життя закарбувався в пам’яті тодішньої десятикласниці Наталії Путькало,
яка досі носить в нозі осколок від тієї смертоносної гранати, останній урок улюбленого вчителя.
– Юрій Михайлович спочатку розповів
з чого складається граната, а потім став показувати, як привести її в дію. Та у якийсь
момент він несподівано різко повернувся
до нас спиною і вмить усе здригнулося…
Понині перед очима стоїть страшна кар-

тина: вибиті шибки, понівечені журнали і
підручники, які вибуховою хвилею викинуло надвір, закривавлені хлопці й дівчата. Всі кинулися бігти вниз і ніхто не міг
зрозуміти, що ж сталося. – Наталії Путькало було важко говорити і згадувати крізь
сльози: поранених тоді було нас 16 учнів.
Цей страшний день став другим днем народження для мене й моїх однокласників,
– говорить колишня учениця.
Минуло 30 років з того пам’ятного й
трагічного дня, проте пам’ять про подвиг

вчителя-героя не згасає у серцях його учнів,
колег, родичів друзів і знайомих. Щороку у
стінах Іваничівської школи №2 Волинської
області проходять вечори пам’яті Юрія Лелюкова.

Вдячні учні біля могили вчителя-героя

Юрій був єдиним сином у сім’ї батькавійськового та матері-вчительки молодших
класів. Приїхали вони на Волинь, де спочатку жили в селі Забокотці. В школу Юра
ходив уже в райцентрі – в Іваничах, куди
згодом переїхала сім’я. Батьки були дуже
вимогливими до сина. Після школи Юрій
навчався у прикордонному училищі. Ставши офіцером, охороняв середньоазіатські
рубежі держави.
Життєва доля так склалася, що із Туркменистану Юрію Лелюкову довелося повернутися до своїх батьків, в Іваничі. Тут
він, офіцер запасу, влаштувався працювати
у школі вчителем початкової військової
підготовки.
– Нам усі ці роки так не вистачає тата.
Він був прекрасною людиною, – із помітним хвилюванням розповідала донька
Юрія Лелюкова – Олеся. – Тільки тепер,
доживши до такого віку, в якому обірвалося батькове життя, і вже маючи синашколяра, я зрозуміла, як швидко спливає
час. А тато спішив жити, як багато корисного він міг би ще зробити, зокрема, для
виховання підростаючого покоління.
Спогадами про Юрія Лелюкова на вечорі поділилися вчителька Леся Іванівна Мудринець і його колишня сусідка по
дому Лариса Федорус. Зворушливими були
також розповіді товариша Юрія – Петра
Мудринця та колишнього заступника директора школи Василя Чміля. Щирими,
теплими словами спогадів поділився з
присутніми на вечорі і заступник голови
Іваничівської райдержадміністрації Володимир Матвіюк, який особисто був добре
знайомий з Юрієм Лелюковим, посмертно
нагородженим орденом «Знак Пошани».
Учасники вечора проглянули короткометражний фільм про вчителя. В пам’ять
про Юрія Лелюкова в районі відбувся баскетбольний турнір між командами шкіл на
приз героя, вихованого службою з охорони
державного кордону.
n

ЧОТИРИЛАПЕ ПОПОВНЕННЯ

Малінуа власної селекції
Сьогодні на кордоні поступово з’являється гідний конкурент теперішньому фавориту
та незмінному символу охорони держрубежу – німецькій вівчарці. І це – її бельгійська
родичка, більше відома під назвою малінуа. До недавнього часу собак даної породи
Держприкордонслужба закуповувала в інших кінологічних клубах. Проте, розуміючи
наскільки ефективним є їх застосування в охороні кордону, відомство вирішує, що
значно практичніше буде розводити малінуа самостійно. Отож, недавно Кінологічний
навчальний центр ДПСУ вже порадував нас маленькими цуценятами, котрих привела
бельгійська вівчарка Білорія.

Ольга ПАСІЧНИК

Така визначна подія означає, що відтепер племінний
розплідник службових собак Кінологічного навчального
центру Державної прикордонної служби України розпочав активну роботу над розведенням і результативним у
подальшому використанням на кордоні малінуа власної
селекції.
Чому саме малінуа? Тут варто більш детально зупинитися на «тактико-технічних характеристиках» цієї породи.
Отож, її представники – надзвичайно гнучкі та рухливі
тварини, котрі поєднують у собі силу, швидкість, прудкість
і розуміння. Окрім того, вони дуже добре пристосовуються
до найрізноманітніших погодніх умов, витривалі, мають
урівноважений характер та відмінні здібності до навчання.
Перший заступник начальника Кінологічного навчального центру з організації навчального процесу полковник Володимир Безволенко додає:
– Експерименти із застосування цієї породи вже давно ведуться як у нашому відомстві, так і в прикордонних
структурах інших держав. Ці собаки без проблем знаходять
вибухівку і наркотики, працюють провідниками незрячих
людей, ведуть активний пошук людей по запаховому сліду.
Вроджене поєднання фізичних даних і темпераменту дозволяє їм з легкістю освоювати різні програми навчання
службових собак. Інша перевага породи, важлива з точки
зору ветеринарної служби, – здорові в повному розумінні
слова тварини. Ці собаки довго живуть, зберігаючи практично до старості високу працездатність. Якщо говорити

про малінуа двома словами, то визначення цієї породи звучало б так: «надзвичайна пристосовність».
Саме час поговорити про родовідну наймолодших
вихованців КНЦ. Їх батьків – бельгійських вівчарок
Білорію та Вінсента – свого часу закупили в кінологічних клубах Житомира та Чернігова. Вони неодноразово
ставали призерами численних виставок. Так, Білорія під
час проведення Національної виставки всіх порід рангу САС – UA «Кубок LEMBERGA» отримала відмінні
оцінки та була відзначена наступними титулами «ВОВ»
(найкраща собака породи) та «L. CAC» (кандидат в національні чемпіони в категорії юніорів). Більше того,
Білорія та Вінсент є дітьми призерів багаточисельних
виставок. Як бачите, у новонароджених малінуа немає
іншого шляху, окрім як стати гідними нащадками не
менш гідних предків.
На даний момент цуценятам ще не вибрали кличок.
А це, виявляється, доволі цікава процедура й існує декілька способів її проведення. По-перше, початком імені може слугувати перший склад того місяця року, коли
народилися цуценята. По-друге, ім’я може містити перші склади кличок батьків. Не можна оминути ще один
цікавий факт – як би не назвали цуценят, вони отримають обов’язкову приставку до свого імені – Україна. Поясню чому. Племінний розплідник службових собак Кінологічного навчального центру ДПСУ зареєстрований
Кінологічною спілкою України в Міжнародній кінологічній федерації FCI і оскільки він є єдиним розплідником військової структури в федерації, йому дозволено до
всіх імен цуценят, які тут народжуються, додавати приставку «Україна».

Вивести у розпліднику цуценят – навіть не половина
справи. Адже потрібно їх іще поставити на ноги – вигодувати, виростити, видресирувати. Ось уже за два місяці цуценята
й почнуть освоювати перші ази дресирування. Під наглядом
досвідчених інструкторів – сержанта Ірини Прокопчук та
молодшого сержанта Олександра Абрашітова – їх методом
наслідування (тобто повторюй те, що робить мама) навчатимуть апортируванню, виконувати команди та долати бар’єри.
Досягнувши чотиримісячного віку, цуценята можуть
ставати в категорію стройових собак. А вже в процесі
навчання фахівці звертатимуть увагу на те, як себе проявляють чотирилапі правоохоронці і, відповідно, обиратимуть сферу їх застосування – хто з них стане розшуковим, а хто – спеціальним. Персонал Кінологічного
навчального центру вірить, що зовсім скоро ми ще почуємо про гучні затримання завдяки малінуа, які нещодавно тут народилися.
n
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ

Загроза серйозніша,
ніж ядерний удар

Сьогодні проблема кібертероризму й комп’ютерної
злочинності набула такого масштабу, що давно розглядається
правоохоронцями та спецслужбами різних держав як
одна із найнебезпечніших загроз. Як зазначив нинішнього
року в Женеві генеральний секретар Міжнародного союзу
електрозв’язку Хамадун Туре «У світі йде інформаційна війна,
і для багатьох країн практика шпіонажу у мережі Інтернет –
буденність...». Зокрема, було навіть відмічено, що загроза
атаки хакерів серйозніша, ніж ядерний удар.
Максим СІБУРОВ

ЗБИТКИ НА МІЛЬЯРДИ
Насамперед аби проблема була більш
зрозумілою читачам, розповімо про одну
історію 1997 року, яка стала вже майже
хрестоматійною і наводиться практично
в усіх публікаціях про кіберзлочини та кібервторгнення. Американське військове
відомство провело експеримент, дозволивши незалежним хакерам змоделювати
інформаційну атаку проти найважливіших
систем життєзабезпечення США за допомогою комп'ютерних програм та Інтернету. Начебто трьох хакерів відправили на
човнах в океан, давши їм із собою лише
портативні комп'ютери та забезпечивши
каналом супутникового зв'язку. Завдання,
поставлене перед хакерами в межах цього експерименту, – завдати шкоди будьякій системі життєзабезпечення країни
шляхом несанкціонованого втручання в
комп'ютерні мережі. Шкоду, що її зуміли
заподіяти хакери (зазначимо: шкода мала
віртуальний характер і ніяк не позначилася на роботі систем) можна було порівняти хіба що з наслідками ядерного вибуху.
Найуразливішою виявилася система енергопостачання США: тільки за перший
день атаки (якби її було завершено) могло
б загинути не менше 20000 осіб, а економічні збитки становили б кілька мільярдів
доларів…
Водночас сьогодні збитки, які наносять кіберзлочинці, носять вже далеко не
віртуальний характер. Уявіть собі, згідно
з доповіддю комітету із внутрішньої безпеки британської Палати громад (липень
2013 року), шкода для держави від злочинів в Інтернеті вища, ніж від контрабанди
наркотиків. Так, прибуток від хакерської
діяльності у мережі оцінюється в 388 мільярдів доларів США на рік, коли прибуток від наркобізнесу – 288 мільярдів.
Згідно з іншими результатами дослідження компанії «McAfee» і Центру
стратегічних міжнародних досліджень, в
середньому річні збитки від кібератак по
всьому світу оцінюються від 300 мільярдів
то 1 трильйона американських доларів.
Так, США оцінили власні збитки від дій
кіберзлочинців за всі роки існування глобальної мережі Інтернет у 400 мільярдів.
Це втричі більше щорічних витрат на освіту. У свою чергу, офіційні представники
Великобританії заявили, що витрати кож-

ного року у сфері інформаційної безпеки
в країні (включаючи прямі збитки, відновлення даних, підтримка безпеки тощо)
складають близько 32 мільярдів фунтів
стерлінгів.
ПОЛІТИКА У МЕРЕÆІ
Інтернет сьогодні вважається впливовим важелем для зміни курсів внутрішньої
та зовнішньої політики будь-якої держави
(чого лише вартує славнозвісна Арабська
весна). У цьому аспекті можна виділити
три види діяльності: соціальна активність,
хактивізм і кібертероризм.
Соціальна і політична активність не
передбачає якоїсь підривної діяльності, а
полягає в різних формах висловлювання
своїх поглядів: створення сайтів, розсилання поштових повідомлень, написання електронних публікацій, обговорення
проблем на форумах і в чатах, організація
діяльності останніх тощо.
Натомість хактивізм поєднує соціальну
(політичну) активність і хакерство. Ця категорія користувачів мережі Інтернет використовує переважно незаконні методи діяльності, проте не завдає суттєвих збитків.
Приклади – страйки в Інтернеті, цілеспрямовані бомбардування електронної пошти,
комп'ютерні злами, віруси та «черв'яки».
Переважна більшість соціально активних хакерів прагне якомога більшого
інформування про свої дії, тому широко
використовує медіа складову. Найбільш
яскравим прикладом є діяльність міжнародного
хакерського
угруповання
«Anonymous», причетного до багатьох
кібератак політичного характеру на сайти Європарламенту, ФБР, НАТО, міжнародної платіжної системи «PayPal», а
також поліцейських і державних ресурсів
багатьох країн світу. Не є виключенням і
Україна. Зокрема, у січні 2012 року після
закриття правоохоронними органами найбільшого вітчизняного файлообмінника
EX.ua українська влада відчула потужність
цього хакерського угруповання. Тоді через
DDoS-атаки «лягли» веб-сайти Президента України, Верховної Ради, Уряду, МВС,
СБУ, НБУ, Конституційного суду, які не
завантажувалися впродовж декількох днів.
Серед останніх витівок «українського крила» «Anonymous» – серпнева атака на сайт
музичної групи «Bloodhound Gang», учасники якої осквернили під час концерту в
Києві національний прапор України.
На перший погляд може здатися, що
хакеристи – це просто бешкетники, які

мають спеціальні знання. Така собі секта втаємничених, мета якої – налагодити дієвий громадський контроль на рівні
користувачів Інтернету. На жаль, дії хакеристів можуть мати й ознаки кібернетичного тероризму. Так, 1999 року ізраїльський підліток Нір Зигдон оголосив,
що знищив іракський урядовий сайт. Невдовзі хлопець став мало не національним
героєм. Підліток дав інтерв'ю: «… сайт
містив брехню про США, Велику Британію та Ізраїль, а також безліч жахливих
заяв про євреїв… Я подумав, що коли Ізраїль боїться вбити Саддама Хусейна, то я
зможу, принаймні, знищити його сайт!».
Хитромудрий хактивіст послав на іракський сайт комп'ютерний вірус у додатку
до електронної пошти. Не було гарантії,
що службовці, які опікуються сайтом,
відкриють лист та подивляться заражене
вкладення. Тоді Нір Зигдон вдався до хитрощів: він написав у листі, що є палестинським прихильником Саддама і створив вірус, здатний знищити ізраїльські
сайти. Довірливі іракці відкрили додаток і
вірус знищив їхній сайт протягом години.
Максимум, що хакерист отримав у відповідь, – це побажання «піти до дідька», відправлене йому іракськими потерпілими…
ЗБАÃАЧЕННЯ – ¯ÕНЯ МЕТА
Найпоширенішими
злочинами
в
комп’ютерній
сфері
насамперед
є
інтернет-шахрайства, пов`язані з так званими лотереями. Організатор цієї акції
засипає поштові скриньки користувачів
повідомленнями про лотерейні виграші, в
яких вони ніколи не брали участі. Усе, що
потрібно людині для отримання свого виграшу – відвідати відповідний сайт і ввести номер свого рахунка та ПІН-код картки, яка нібито потрібна для оплати послуг
доставки. Зрозуміло, що як тільки-но зловмисники отримають таку інформацію,
рахунки «переможців» спустошуються.
Аукціони – на цей вид шахрайства припадає майже 75% усіх скарг ошуканих споживачів, зареєстрованих у мережі Internet
Fraud Complaint Center (IFCC). Розплатившись за обіцяний товар, клієнт нічого
не отримує, а шахрай відразу зникає. Такі
чудо-розпродажі розраховані на любителів
«халяви». Для цього створюють віртуальні
інтернет-магазини, де за $100 можна придбати, скажімо, телевізор із плазмовим
екраном чи смартфон. Розплачуватися
треба не готівкою, а лише за пластиковою
карткою. Довірливі люди віддають свої кошти і… марно чекають на свою покупку.
Фішинг – від англійського слова
«fіshіng» (риболовля). Це порівняно новий вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих користувачів
всесвітньої павутини персональних даних.
Зловмисники розсилають силу-силенну
листів, замаскованих під офіційні бланки фінансових установ із посиланнями
на сайти-пастки, що візуально копіюють
сайти банків, казино й крамниць. Шахраї використовують схожі домени та webдизайни. Головна мета – виманювати в
людей їхні кредитні дані й паролі банківських рахунків.
Варто відзначити, що вірусова та
«черв'якова» активність в Україні доволі висока. Зараження комп'ютерів і
систем відбувається на рівні провайдерів, котрі нехтують безпекою своїх користувачів, або ж на рівні пересічних
інтернет-користувачів, котрі взагалі не
користуються антивірусними програмами або ж не слідкують за їхнім регулярним оновленням. Натомість хакери
успішно вишукують в Інтернеті заражені
комп'ютери, з хибними конфігураціями і
належним чином не захищені. Такі машини можуть стати частиною «мережі ботів»
(бот – автономна комп'ютерна програма,
що контролюється віддаленим користувачем та здатна заражати комп'ютер). Часто
виявляється, що хакер-одинак контролює

тисячі заражених комп'ютерів у різних куточках планети. Він може давати команди
комп'ютерам із своєї «мережі» та через зашифрований комунікаційний канал відслідковувати всі дії власників заражених
комп'ютерів, сканувати їхню інформацію,
переписувати файли, передавати копії
їхніх даних або ж давати їм команду, одночасно здійснивши атаку на будь-який
комп'ютер-мішень або мережу. Власники
про це навіть не здогадаються…
Аби не стати жертвою інтернетшахраїв, слід пам’ятати про безкоштовний сир у мишоловці, користуватися антивірусними програмами та не відвідувати
підозрілих сайтів із «халявами».
КІБЕРВІЙСЬКА
Два роки тому частина несправного
комп’ютерного коду заразила ядерну програму Ірану і знищила багато центрифуг,
які використовували для збагачення урану.
Деякі експерти назвали цей очевидний саботаж передвісником нової форми війни,
а міністр оборони США Леон Панетта попередив американців про небезпеку нападу на США типу «кібер Перл-Харбора».
Але що ми насправді знаємо про кіберконфлікт?
Кібервійна, яка лише зароджується на
теперішньому етапі, є найістотнішою з потенційних загроз. Адже у віртуальному просторі одним натиском кнопки можна вивести з ладу стратегічні, військові об’єкти
або ж цілі мережі. Лідируючі держави світу
давно це усвідомили і приступили до створення власних кібервійськ. Скажімо, в
США Пентагон приступив до підготовки
комплексної програми під назвою CWOC
(Можливості ведення воєнних операцій в
кіберпросторі). Крім того, в американському оборонному відомстві створено підрозділ по боротьбі з віртуальними загрозами
CyberCom, який відповідає за безпеку стратегічних IT-обєктів країни.
Можливо навіть глобальніше в цьому плані йде розвиток у Китаї. За останньою інформацією в цій країні існує загін спецпризначення, який прикриває
комп’ютерні мережі від вторгнення ззовні
і здатний атакувати інформаційні системи
інших держав. Лише 2009 року китайські
хакери здійснили приблизно 90 тисяч
спроб злому баз даних військового відомства США.
На початку нинішнього року Федеральна розвідувальна служба Німеччини
приступила до створення підрозділу боротьби з кібератаками. За словами глави
BND Герхарда Шиндлера, відділ зі 130-ма
співробітниками буде займатися кіберзахистом відомств і промислових підприємств країни. Раніше, 2006 року, міністр
оборони Німеччини повідомив парламент
про створення спеціального підрозділу
армії для ведення наступальних операцій
в Інтернеті.
У свою чергу російський Президент
Володимир Путін на засіданні Ради безпеки 5 липня 2013 року заявив, що боротьба
з загрозами в кіберпросторі є найбільш
пріоритетним напрямком в обороні країни. До речі, влада РФ активно обговорює
питання створення в складі Збройних сил
кіберкомандування, яке займатиметься
питаннями кібербезпеки.
В Ізраїлі взагалі вирішили зробити кібервійну одним із стовпів воєнної стратегії. У результаті на сьогодні ця країна має
одну з найкрупніших баз радіоелектронної розвідки. Крім того, ЦАХАЛ має декілька військових підрозділів, головними
завданнями яких є протидія кібератакам і
відповідь на них.
Як бачимо, кращим способом боротьби зі злочинністю в галузі високих технологій є самі високі технології та стимул
науково-технічного прогресу. Отож фінансування ІТ-галузі у сфері боротьби з
кіберзлочинністю має стати державним
пріоритетом уже сьогодні.
n
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23:20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

00:00 «ШПИГУНЕ, ВИЙДИ ГЕТЬ!»

00:35 «МИЛІ КІСТКИ»

02:15 «ЗНАХАРКА»

УКРАЇНА

1+1

ІНТЕР

1+1

Він хотів одного — зникнути. Натомість за Борном тепер полюють
люди, які зробили його таким,
який він є. Він втратив пам'ять і
людину, яку кохав. Однак його не
стримати навіть новому поколінню професійних убивць.

Багато працівників британської
розвідки здогадувалися, що в її
керівництві давно засів «кріт»,
який працює на Росію. Однак ті,
хто наважувався про це заявляти
відкрито, чомусь опинялися у
відставці.

Фільм розповідає про переживання чотирнадцятирічної дівчини,
зґвалтованої й убитої маніякомсусідом. Спостерігаючи з небес
за життям своєї родини, героїня
мріє про прості підліткові радощі
і жадає, щоб душогуба впіймали.

У юної красуні Лесі рідкісний
дар: вона вміє лікувати людей,
зцілюючи навіть ті хвороби, з
якими не справляється сучасна
медицина. Дар у Лесі спадковий: знахарками були і її покійна
мати, і бабуся.

ПЕРШИЙ
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Полiттеатр
10.10 Без цензури
10.35, 16.40 Т/с «Таємниця

старого мосту»
11.25 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Шеф-кухар країни
13.15 Свiтло
13.35 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт.
Агросектор
15.25 Життя на рiвних
15.45 Православна
енциклопедiя
16.10 Секрети успiху
18.05 Агро-News
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50 Сiльрада
19.10 Фестиваль пiснi в
Коблево
19.30 ДПКІ-2013.
Жеребкування
20.05 Концертна програма
«Пiсня об'єднує нас»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
21.45 Знак питання
21.55 Концертна програма
«Мелодiя двох
сердець»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»

ІНТЕР
05.25 Х/ф «Кохати

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.25
14.35
15.40
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
23.35
00.35
03.00
04.40

по-росiйськи-3.
Губернатор»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Тест на
кохання»
Новини
Т/с «Тест на
кохання»
Судовi справи
Сiмейний
суд
Чекай на
мене
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Жити далi»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Милi
кiстки»
Х/ф «Справи
сiмейнi»
Стосується
кожного

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
09.55
11.50

12.55

14.40

16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.25
23.45
00.00
02.15
05.10

ICTV
05.00 Служба розшуку

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Шiсть кадрiв
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Х/ф «Iспанський
вояж
Степановича»
Х/ф «Тайський
вояж
Степановича»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
Грошi
ТСН
Х/ф «Шпигуне,
вийди геть!»
Т/с «Знахарка»
Грошi

05.05
06.10
06.15
06.20
06.45
07.25
07.35
08.45
09.15
10.00
10.10
11.40
12.45
13.00
14.00
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.30
03.00
03.15

дiтей
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Т/с «Лiтєйний»
Т/с «Знайти або
знищити»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департа–
мент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Свобода
слова
Х/ф «Соро–
коп'ятка»
Про-Ziкаве.ua
Свобода слова

СТБ
04.25 Чужi помилки
05.10 Усе буде добре!
06.40 Неймовiрна правда
про зiрок

«Черепашки нiндзя»

08.05 Танцюють усi!-6
12.40 Битва екстрасенсiв.
14.55
15.55
18.00
18.20
20.15
22.00
22.25
23.35
01.05
02.40

НОВИЙ
05.10, 06.10 Teen Time
05.15 Екстремальнi будинки
05.35 Будинки мажорiв
06.15, 13.25 М/с

Чоловiки проти жiнок
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Один за всiх
Х/ф «Сiм я» W
Х/ф «Старий Новий
рiк» W
Приємно у свято
старого Нового
року посидіти в
колі друзів, випити чарочку, згадати минуле, заглянути в майбутнє. Саме так і
відбувається в
одній з московських квартир, господарі
якої – прості москвичі...

03.45 Нiчний ефiр

НТН
05.10 Х/ф «Рiорiта»
07.00 Агенти впливу
08.00, 04.05 Правда життя
08.30 Легенди шансону
09.30 Д/с «Пiвдень.

07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Х/ф «Казки на нiч»
10.55, 17.55, 22.00 Т/с

Подiї

10.30 Т/с «Далекобiйники14.45 Т/с «Пандора»
19.00, 21.45, 02.30, 04.55

16.00, 04.05 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова

Нерадянський Союз»
2»

«Воронiни»

Свiдок

13.20, 14.25 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без

19.30 Т/с «Даiшники»
22.00 Т/с «Згадати

гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00, 00.30 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна
команда»
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Спiвай, якщо зможеш
00.40 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
01.35 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55, 03.55, 04.40 Зона
ночi
03.00 Медицина Київської
Русi
03.10 Слово i зiлля
03.25 Свiт Юрiя Дрогобича
03.40 Унiверситети
милосердя
04.00 Хто гоїв рани
козакам?
04.15 Рiднi стiни
04.30 Вiн урятував нас вiд
чуми
04.45 Так нiхто не кохав

05.15 Х/ф «Свiдок» Y
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
07.30 Щиросерде зiзнання
08.00 Т/c «Подружжя»
09.10 Т/c «Зведена сестра»
13.10 Кохаю! Чекаю!
14.10, 17.20, 22.30 Т/c

06.35, 13.40 М/с «Губка
Боб»

УКРАЇНА

23.00
00.00
01.00
03.00

«Слiд»

iсторiя»

19.20, 04.50 Говорить
Україна

майбутнє»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
Речовий доказ

ТЕТ
06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.10 Дурнів+1
23.50 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку

20.00 Т/c «П'ятницький.
Розділ третій»

22.00, 03.35 Подiї дня
23.20 Х/ф «Ультиматум
Борна» Y

01.40 Х/ф «Моє життя в
Айдлвайлдi» Y

ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Ворскла» –
«Чорноморець»
10.15, 16.55 Великий
футбол
12.00 Чемпiонат України.
«Шахтар» –
«Севастополь»
14.00, 00.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
14.40 Чемпiонат Iспанiї.
«Севiлья» – «Бетис»
18.25 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
19.20, 00.55 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
20.30, 02.00 Європейський
weekend
21.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Вест
Бромвiч» – «Астон
Вiлла»
03.45 Чемпiонат України.
«Таврiя» – «Волинь»
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13:25 «БРИЗКИ ШАМПАНСЬКОГО»

23:25 «БІЛИЙ ТИГР»

00:15 «НЕ КАЖИ НІКОМУ»

00:25 «НІЧНИЙ РЕЙС»

ПЕРШИЙ

ICTV

1+1

ІНТЕР

Драма за військовою повістю
В. Кондратьєва «Відпустка через
поранення». У травні 1942 року
лейтенант отримує відпустку і їде
до рідних. Але війні немає кінцякраю, поруч гинуть люди — і від
цього не радісна відпустка...

Друга світова війна добігає кінця.
Важкі затяжні бої вимотують суперників. Однак чим упевненіше
наступають радянські війська, тим
частіше на полях битв з'являється невразливий німецький танк
«Білий Тигр».

Дружина Алекса Марго загинула від руки серійного вбивці.
Абсолютно пригнічений, він
щодня болісно переживає втрату свого кохання. Проходить
вісім років...

Лайза Рейсерт ненавидить літаки, але її єдиний політ перетворюється на найбільший жах у
житті. На борту опиняється терорист Джексон Ріппнер, який
змушує Лайзу взяти участь у
вбивстві впливового політика.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

05.25
06.10
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.30

студiї

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.40, 15.55 Т/с «Таємниця

старого мосту»
10.30 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.35, 21.30 Дiловий
свiт
12.20 Знак питання
12.30 Рояль у кущах
13.25 Х/ф «Бризки
шампанського»
15.15 Euronews
15.20 Хто в домi хазяїн?
15.40, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
16.55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.50 Фiнансова
перспектива
19.00 Останні
попередження
19.25 Концертна програма
«Мелодiя двох
сердець»
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма
«Мелодiя двох
сердець»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»
01.20 Про головне
01.40 ТелеАкадемiя
02.40 Школа юного
суперагента

13.25
15.10
16.10
17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
23.20
00.25
01.55
02.25

03.15
04.00
04.40

Т/с «Пасiчник»
Т/с «Кулiнар»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Жити далi»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Майор
полiцiї»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Нiчний
рейс» Y
Подробицi
Д/ф «Сурогати.
Спадкоємець
будь-якою
цiною»
Судовi справи
Слiдство вели...
Стосується кожного

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.15

12.20
13.30
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
00.00
00.15
02.35
03.30
03.45

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Т/с «Костоправ»
Т/с «Костоправ»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
Мiняю жiнку-8
ТСН
Х/ф «Не кажи
нiкому» Y
Т/с «Костоправ»
ТСН
Х/ф «Не кажи
нiкому» Y

04.50
05.20
06.25
06.30
06.35
07.00
07.35
07.45
08.45
09.15
10.15
10.20
12.45
13.00
13.05
14.35
16.35
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.40
02.30
04.05
04.50

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Надзвичайнi
новини
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департамент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Бiлий
тигр» Y
Провокатор
Х/ф «Комуналка» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.10 Чужi помилки
05.55 Усе буде добре!
07.25 Неймовiрна правда
про зiрок

09.20 Х/ф «Мрiї з

пластилiну» W

11.20 Х/ф «Zolushka.ru» W
Початківця співака з провінції запрошують у Москву голосно заявити про себе в
шоу-бізнесі. Він
вирушає до столиці, залишивши
в місті наречену.
У Москві молодий талант зустрічає іншу дівчину, а про колишню благополучно забуває.

13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.25
23.25
02.05
03.10

Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
«Вікна»-новини
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Х/ф «Старий Новий
рiк» W
Нiчний ефiр

05.10, 06.15 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.20, 13.25 М/с
«Черепашки нiндзя»
06.35, 13.45 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00, 20.00 Т/с
«Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 17.55, 22.00 Т/с
«Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Знайти крайнього
00.20 Репортер
00.30 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
01.20 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
03.00 Зона ночi
03.05 Чорний колiр
порятунку
03.30 Моє серце ножами
проймає
03.55 Зона ночi
04.00 Найкращi... Серед
повитух
04.15 Земцi
04.25 Зона ночi
04.30 Швидкоплинний сон

УКРАЇНА

НТН

05.25 Х/ф «Сьома куля»
06.00 Т/c «Адвокат»
06.45 Х/ф «Таємницi мадам 07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Вонг»

08.30, 16.45, 19.00, 21.45,
02.30, 04.30 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Даiшники»
14.40, 17.00 Т/с
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.00
ТЕТ

«Павутиння-5»
Т/с «Згадати
майбутнє»
Т/с «CSI. Нью-Йорк»
Т/с «Закон i порядок»
Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
Речовий доказ
Правда життя

06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку

Подiї

07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.30
Т/c «Слiд»

10.00, 20.00 Т/c
«П'ятницький. Розділ
третій»
12.00 Нехай говорять
16.00, 02.05 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20, 03.20 Говорить
Україна
22.00, 02.50 Подiї дня
00.15 Т/c «Мент у законi-6»
04.00 Таємницi зiрок
ФУТБОЛ

08.00 Чемпiонат Англiї.

«Вест Бромвiч» –
«Астон Вiлла»

12.00, 13.00, 18.00, 19.00

Лiга Чемпiонiв.
Зворотнiй вiдлiк
12.30 Live. Пресконференцiя
М. Луческу. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.15 Великий футбол
15.00, 20.50 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
17.45 Топ-матч
18.30 Live. Пресконференцiя
Я. Аррасате. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
19.55 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
21.30 Лiга Чемпiонiв. Сезон
2001-2002. «Байєр» –
МЮ
23.55 Д/с «Back in the
USSR»
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12:35 «ВОНИ ЙШЛИ НА СХІД»

23:25 «ШІСТЬ КУЛЬ»

00:30 «ВОГОНЬ ІЗ ПЕКЛА»

02:15 «МИТНИЦЯ ДАЄ ДОБРО»

ПЕРШИЙ

ICTV

1+1

ICTV

Солдати й офіцери італійських
дивізій ішли на Схід, до Москви.
Дорого коштував окупантам кожен їхній крок. На Дону італійці
перейшли в оборону. Німці, скинувши з дороги поранених «союзників», чавили їх колесами...

У фільмі розповідається про
колишнього найманця, який
займався розшуком зниклих
безвісти дітей. Сьогодні йому
доведеться відшукати дочку
колишнього бійця східних єдиноборств...

Аппалачі, долина Джексона,
штат Кентуккі. Безліч анонімних
сигналів говорять про те, що в
покинутих шахтах поховані токсичні відходи. Незабаром район
може перетворитися на справжню пустелю.

Історія двох невдах-митників,
француза і бельгійця. Не відчуваючи особливої приязні один
до одного, вони, тим не менш,
змушені стати напарниками і
брати участь у ризикованій операції...

ПЕРШИЙ
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть
студiї
Тема дня
Країна online
Ера бiзнесу
Ранковi поради
Кориснi поради

07.20
07.25
07.35
08.35
08.45
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня

09.25, 20.55 Офiцiйна
хронiка

09.30 Уряд на зв'язку з
громадянами

10.00 Пряме включення з

Кабiнету Мiнiстрiв
України
10.15 Т/с «Монте Крiсто»
11.10 Не вiр худому кухарю
11.40 Книга.ua
12.10, 18.00, 21.30 Дiловий
свiт
12.35 Х/ф «Вони йшли на
Схiд»
15.15 Euronews
15.30, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.45 Щоденник ДПКІ-2013
16.05, 21.55 Українська
пiсня
16.55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50 Бiатлон.Кубок свiту.
Iндивiдуальна гонка
20.50 Лото «Мегалот»
21.40 Свiт спорту
21.45 Кроки на Захiд
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»
01.20 Про головне
01.40 ТелеАкадемiя
02.40 Хто в домi хазяїн?
03.00 Школа юного
суперагента

ІНТЕР
05.25 Т/с «Пасiчник»
06.10 Т/с «Кулiнар»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Майор

12.00
12.25
13.25
15.10
16.10
17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
23.20
00.25
02.25
02.55
04.00
04.40

полiцiї»
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Майор
полiцiї»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Всупереч
долi» Y
Подробицi
Д/ф «М. Булгаков.
Прокляття
Майстра»
Слiдство вели...
Стосується
кожного

1+1
06.00 Служба розшуку

06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.15
12.20
13.25
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.50
00.05
00.30
02.10
03.05
03.30
04.55

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Костоправ»
Т/с «Костоправ»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
Територiя
обману
ТСН
Тачки-2
Х/ф «Вогонь iз
пекла» Y
Т/с «Костоправ»
ТСН. Особливе
Х/ф «Вогонь iз
пекла» Y
Територiя обману

ICTV
04.55 Служба розшуку

05.00
05.30
06.35
06.40
06.45
07.10
07.40
07.45
08.45
09.15
10.15
10.20
12.45
13.00
13.05
14.25
16.35
18.45
19.25
20.10
22.15
23.25
01.55
02.15
04.00
04.45

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департамент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Шiсть куль» Y
Кримiнальний
облом
Х/ф «Митниця дає
добро» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»
Про-Ziкаве.ua

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

НОВИЙ
05.10, 06.15 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.20, 13.25 М/с

про зiрок
Моя правда
Врятуйте нашу
сiм'ю-2
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Х/ф «Давнiй
знайомий» W

06.35, 13.40 М/с «Губка

09.50
10.50
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
02.05

«Черепашки нiндзя»
Боб»

07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00, 20.00 Т/с

Серафим Огурцов, закінчивши
курси підвищення кваліфікації,
тепер зайнятий
роботою з облаштування міського парку. Його
намірам розмістити на місці зелених масивів
пивні, шашличні
та атракціони
успішно чинить
опір місцева молодь.

03.25 Нiчний ефiр

«Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
10.55, 17.55, 22.00 Т/с
«Воронiни»
13.20, 14.25 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00, 00.10 Репортер
19.15 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.20 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
01.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
02.50 Служба розшуку дiтей
02.55, 03.50, 04.40 Зона
ночi
03.00 Середньовiччя
зачиняється о 18.00
03.10 Я, милiстю Божою,
пан возний
03.40 Український
Соломон, або
Українська правда i
закон
03.55 Чи повернеться
лiкар?
04.10 Благодiйна медицина
04.25 Памятай про життя
04.45 Тася
04.55 Кохання всього життя

НТН
05.50 Х/ф «Зелений
фургон»

08.30, 16.45, 19.00,
21.45, 02.35, 03.55

УКРАЇНА
06.00 Т/c «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Даiшники»
14.40, 17.00 Т/с
«Павутиння-5»
22.00 Т/с «Згадати
майбутнє»
23.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.00 Т/с «Закон i порядок»
01.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
03.05 Речовий доказ
03.30, 04.25 Правда життя

08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 21.00,
23.40 Т/c «Слiд»
10.00, 20.00 Т/c

ТЕТ
06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку

ФУТБОЛ
08.00 Лiга Чемпiонiв. Сезон
2001-2002. «Байєр» –
МЮ
10.20, 14.00, 17.00, 17.55
Лiга Чемпiонiв.
Зворотнiй вiдлiк
11.15 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Чемпiонiв
УЄФА
13.25 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
14.55 Live. U-19. Лiга
Чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» –
«Сосьєдад»
18.45 Live. Лiга Чемпiонiв
УЄФА. ЦСКА –
«Баварiя»
21.00 Нiч Лiги Чемпiонiв:
головний матч
21.40, 22.50 Live. Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
01.00 Огляд середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА

«П'ятницький. Розділ
третій»
12.00 Нехай говорять
16.00, 02.20 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»
19.20 Говорить Україна
21.30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» –
«Сосьєдад»
00.30 Т/c «Мент у законi-6»
04.15 Кохаю! Чекаю!
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08:55 «МІЙ ПРИНЦ»

23:30 «ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ»

00:05 «БІЛЯ МОРЯ»

00:30 «ШОУ ТРУМАНА»

СТБ

ICTV

1+1

ІНТЕР

Заможне життя не робить Аллу
щасливою. У неї немає головного — кохання. Однак усе змінилося в її день народження, коли
Алла познайомилася в барі з
привабливим чоловіком...

Сюжет фільму заснований на
відомій комп'ютерній грі. У цій
стрічці Ван Дамм грає капітана
спецпідрозділу, який отримав
завдання звільнити заручників,
захоплених одним негідником у
країнах третього світу.

Історія популярного співака,
композитора і шоумена Боббі
Даріна, який прожив недовге
життя, але встиг, незважаючи на
серйозну хворобу серця, стати
справжньою легендою американської музичної культури.

Труман не знає, що його місто
— не що інше як гігантська студія,
побудована таємничим продюсером Крістофом, що люди, які живуть у місті, — голлівудські актори, і навіть його дурненька дружина — актриса за контрактом...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть

05.25
06.10
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10

студiї

07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня
09.35, 16.00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.20 Т/с «Монте Крiсто»
11.25 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.00, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Д/ф «Академiк Борис
Патон. Праця на все
життя»
12.40 Х/ф «Iди i дивись»
15.15 Euronews
15.25, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Щоденник ДПКІ-2013
16.45 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
18.50 Останні
попередження
19.20 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальна гонка
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Надвечiр'я
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Вiд першої особи
00.15 Фестиваль гумору
«Умора»
01.20 Про головне
01.40 ТелеАкадемiя
02.40 Українського роду

12.00
12.25
13.25
15.10
16.10
17.10
17.50
18.00
19.05
20.00
20.30
22.25
00.30
02.15
02.45
03.55
04.35

Т/с «Пасiчник»
Т/с «Кулiнар»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Майор
полiцiї»
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Пасiчник»
Подробицi
Т/с «Майор
полiцiї»
Т/с «Кулiнар»
Х/ф «Шоу
Трумана»
Подробицi
Д/ф «Смерть за
рецептом»
Слiдство вели...
Стосується кожного

1+1

ICTV

06.00 Служба розшуку
06.05
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05
08.10
09.00
09.05
11.20

12.25
13.30
14.30
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
21.20
22.30
23.50
00.05
02.15
03.00
04.55

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi
сiмейнi
драми
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
«ТСН»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
Iлюзiя безпеки
ТСН
Х/ф «Бiля моря»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Х/ф «Бiля
моря»
Iлюзiя безпеки

04.50
05.20
06.25
06.30
06.35
07.00
07.35
07.40
08.45
09.15
10.15
10.20
12.45
13.00
13.05
14.30
16.35
18.45
19.25
20.10
22.20
23.30
01.40
02.05
03.55

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Стоп-10
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти
по-українськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Департамент»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Вуличний
боєць»
Кримiнальний
облом
Х/ф «Шiсть
куль» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

НОВИЙ

05.05 Чужi помилки
05.50 Усе буде добре!
07.30 Неймовiрна правда
08.55
11.00
13.50
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
01.10

про зiрок
Х/ф «Мiй принц» W
Кохана, ми вбиваємо
дiтей
Битва екстрасенсiв
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Х/ф «Отрути, або
Свiтова iсторiя
отруєнь» Y

Почалося все з
того, що слюсар
м’ясокомбінату
Арнольд спокусив дружину сусіда актора Олега.
«Рогатий» Олег
вирішив помститися кривднику.
Але як це зробити? Шляхи бувають різні, аж до
кардинального.
Наприклад, отруїти. А що, цілком
витончене рішення! Ні зайвої крові, ні криків...

02.55 Нiчний ефiр

05.10, 06.15 Teen Time
05.15 Будинки мажорiв
06.20, 13.25 М/с
«Черепашки нiндзя»
06.35, 13.45 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00, 20.00 Т/с
«Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00, 17.55, 22.00 Т/с
«Воронiни»
13.20, 14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
19.00, 00.05 Репортер
19.15 Абзац!
21.00 Т/с «Кухня»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.15 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
01.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50, 03.40 Зона ночi
02.55 Видряпатися на попа
03.10 Бий, хто цнотливий
03.25 Втраченi права
03.45 Магдебурзькi хронiки
03.55 Першi кроки
кримiналiстики
04.10 Рай
04.35 Зона ночi
04.40 Невгамовний
Пантелеймон

НТН

УКРАЇНА

04.50 Т/с «Павутиння-5»
08.30, 16.45, 19.00,
21.45, 02.30, 03.50

06.00 Т/c «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде

Свiдок

09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
12.40, 19.30 Т/с «Даiшники»
14.40, 17.00 Т/с
«Павутиння-6»

22.00 Т/с «Згадати
майбутнє»

зiзнання

08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20 Т/c
«Слiд»

10.00 Т/c «П'ятницький.
Розділ третій»

12.00, 04.40 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

23.00 Т/с «CSI. Нью-Йорк»
00.00 Т/с «Закон i

19.20, 04.00 Говорить

порядок»
01.00 Т/с «NCIS. ЛосАнджелес»
03.00 Речовий доказ
03.25, 04.20 Правда життя
ТЕТ

УЄФА. «Генк» –
«Динамо»
22.00, 03.30 Подiї дня
00.15 Т/c «Мент у законi-6»
02.05 Т/c «Форс-мажори-2»
ФУТБОЛ

06.00 Телепузики
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55, 21.05 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.10 Вiталька
23.25 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку

Україна

19.50 Футбол. Лiга Європи

08.00, 03.35 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Шахтар» –
«Сосьєдад»
10.35 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Чемпiонiв
УЄФА
12.45 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
ЦСКА – «Баварiя»
16.50 Live. Лiга Європи
УЄФА. «Шахтар» –
ПАОК
19.00, 00.00 Шлях до
Турина
19.50 Live. Лiга Європи
УЄФА. «Генк» –
«Динамо»
21.55 Live. Лiга Європи
УЄФА.
«Чорноморець» –
«Динамо»
01.25 Лiга Європи УЄФА.
«Генк» – «Динамо»
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19:30 «ОПЕРАТИВНА РОЗРОБКА»

21:30 «МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА-3»

23:35 «ПОДВІЙНИЙ УДАР»

00:10 «600 КГ ЗОЛОТА»

НТН

НТН

ICTV

НТН

Він — небезпечний злочинець.
Він завжди працює сам і ніколи
не залишає слідів. Дія розгортається у Санкт-Петербурзі. Майор
Кузнєцов зі своїми хлопцями з
ДУВС беруть в оперативну розробку Соліста...

Ітан Хант ось-ось проміняє роботу «у полі» на сімейні цінності.
Керівництво IMF просить його
взяти участь в останній операції:
порятунку його колишньої учениці Ліндсі Ферріс із лап торговця
зброєю Оуена Девіана...

Мафія вбила батьків двох хлопчиків-близнюків, і двадцять п'ять
років вони були розлучені. Але ось
стараннями старого друга їхньої
родини брати зустрічаються, щоб
помститися і повернути все, що
їм належить...

Кілька відчайдушних шукачів пригод об'єднуються, щоб купити
золотодобувну шахту. Коли ризикована операція зривається, героям доводиться втікати на гелікоптері. З собою у мандрівників
600 кілограмів золота.

ПЕРШИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 03.50 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 08.20 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна online
07.35 Ера бiзнесу
07.45 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25
Пiдсумки дня
09.35, 16.20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.20 Т/с «Монте Крiсто»
11.20 Нехай вам буде
кольорово!
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.15 Вiра. Надiя. Любов
13.05 Українського роду
13.25 Х/ф «Безсмертний
гарнiзон»
15.15, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.20 Щоденник ДПКІ-2013
15.40 Крок до зiрок
17.10 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.15 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт
21.40 Без цензури
22.05 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.20 На слуху
23.45 Вiд першої особи
00.10 Фестиваль гумору
«Умора»
01.20 Про головне
01.40 ТелеАкадемiя

ІНТЕР
05.20 Т/с «Кулiнар»
07.00 Новини
07.10 Ранок з «Iнтером»
07.30 Новини
07.35 Ранок з «Iнтером»
08.00 Новини
08.10 Ранок з «Iнтером»
08.30 Новини
08.35 Ранок з «Iнтером»
09.00 Новини
09.10 Т/с «Майор

11.10
12.00
12.20
13.20
15.10
16.10

17.10
17.50
18.05

20.00
20.30
00.40
02.45
03.50

полiцiї»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай
одружимося
в Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Х/ф «Кохати
не можна
забути»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Джейн
Ейр»
Подробицi
Слiдство
вели...

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

11.25
12.30
13.30
14.35
15.40
16.45
17.10
19.30
20.15
22.15
23.20
01.10
02.40
04.05
04.55
05.55

ICTV
04.40 Служба розшуку

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Кохання та
покарання»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Т/с «Цiна життя»
Т/с «Цiна життя»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Вечiрнiй Київ-2013
Супергерої
Х/ф «Що коять
чоловiки» X
Т/с «Iсторiя
льотчика»
Х/ф «Дiм для
хижака» Y
Супергерої
Тачки-2
ТСН. Особливе

04.45
05.15
06.15
06.25
06.30
06.50
07.30
07.35
08.45
09.15
10.15
10.20
12.45
13.00
13.05
14.30
16.35
18.45
19.25
20.00
21.55
23.05
23.35
01.55
03.30

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Зiрка YouTube
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Департамент»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Машина часу.
Телепорт-шоу
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум
в Українi
Х/ф «Подвiйний
удар»
Х/ф «Погром у
понедiлок» Y
Т/с «Неймовiрна
iсторiя»

СТБ
04.50 Чужi помилки
05.35 Х/ф «Коханий за
наймом» W

07.10 Неймовiрна правда
08.45
14.55
15.55
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
23.35
01.05

про зiрок
Т/с «Тiльки ти»
Звана вечеря
Т/с «Тiльки ти»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Куб-4
Х/ф «До Чорного
моря» W
Ірина та Микола
вирішують поїхати на машині до
Чорного моря і
дорогою відсвяткувати весілля. Проте їх переслідує авто викладача Хохлова,
який давно кохає
Ірину. А незабаром до нього
приєднується і
енергійна незнайомка...

02.20 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.10 Служба розшуку дiтей
05.15, 06.15 Teen Time
05.20 Будинки мажорiв
06.20, 13.25 М/с
«Черепашки нiндзя»
06.35, 13.50 М/с «Губка
Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Пiдйом
09.00 Т/с «Молодiжна
команда»
10.00 Т/с «Щасливi разом»
11.00 Т/с «Воронiни»
13.20 Kids'Time
14.30 Kids'Time
14.55 Т/с «Друзi»
15.55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
17.55 Т/с «Воронiни»
19.00 Репортер
19.15 Абзац!
20.00 Т/с «Молодiжна
команда»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Т/с «Воронiни»
23.05 Т/с «Свiтлофор»
00.05 Репортер
00.15 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
01.10 Т/с «Третя планета вiд
Сонця»
02.50 Зона ночi
02.55 Де ти, Україно?
03.40 Зона ночi
03.45 Джерела Вiтчизни
04.00 Братiє i дружино
04.15 За литовської доби
04.30 Дике поле
04.45 Зона ночi
04.50 Обожнювана

НТН
04.40 Т/с «Павутиння-5»
08.30, 16.45, 19.00 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
«Павутиння-6»

Розділ третій»

19.30 Х/ф «Оперативна

00.10
01.55
03.25
03.45
04.10

зiзнання

08.00 Т/c «Подружжя»
09.10, 13.10 Т/c «Слiд»
10.00, 21.00 Т/c «П'ятницький.

12.30 Т/с «Даiшники»
14.35, 17.00 Т/с

21.30

УКРАЇНА
06.00 Т/c «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде

розробка»
Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
Х/ф «600 кг
золота» Y
Т/с «Слiдство веде Да
Вiнчi»
Речовий доказ
Правда життя
М/ф «Фiльм! Фiльм!
Фiльм!»

ТЕТ
06.30, 07.30 М/с
«Лалалупси»
07.00 Малята-твiйнята
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
08.55 «Єралаш»
09.55 Країна У
11.00, 00.30 Одна за всiх
12.00 Т/с «Якось у казцi»
12.55 Кохання iз
майбутнього
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Брати»
18.00 ТЕТки i шмотки
19.00 Iкона стилю
20.15 Х/ф «102
далматинцi»
22.20 Вiталька
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
01.25 Т/с «Закрита школа»
02.15 Твою маму!
03.05 До свiтанку

16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 03.30 Говорить
Україна

22.00, 03.00 Подiї дня
23.30 Х/ф «Моє прiзвище
Шилов» Y

01.30 Т/c «Форс-мажори2»

04.55 Х/ф «Сьомий
день» Y

ФУТБОЛ
07.20 Д/с «Back in the
USSR»
08.00, 16.00 Лiга Європи
УЄФА.
«Чорноморець» –
«Динамо»
10.30 Лiга Європи УЄФА.
«Генк» – «Динамо»
12.30 Лiга Європи УЄФА.
«Шахтар» – ПАОК
14.30 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
18.00, 21.00 Футбол Live
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Металург» –
«Ворскла»
21.25 Live. Чемпiонат
Нiмеччини.
«Вольфсбург» –
«Гамбург»
23.55 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру
00.30 Чемпiонат Iталiї.
Передмова до туру
01.05 Futbol Mundial
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11:00 «КОХАННЯ Й ГОЛУБИ»

20:00 «СВОЛОТА»

20:00 «ВИСОЦЬКИЙ. ДЯКУЮ, ЩО ЖИВИЙ»

23:30 «КОРОЛЕВА ЛЬОДУ»

ІНТЕР

ICTV

1+1

УКРАЇНА

Міська розлучниця запаморочила голову простодушному Васі
Кузякіну — і він пішов з родини.
Але саме ця подія спонукала
Василя зрозуміти, як він любить
свою дружину і дітей. Тільки от
чи пробачить його вона...

Для виконання завдання з
в'язниці звільняють полковника
Вишневецького. Колишньому
спортсменові доручають набрати групу відчайдушних 14-15річних хлопчаків, сиріт, яких ніхто
ніколи не шукатиме...

Дія цього біографічного фільму
розгортається в 1979 році, коли
на одному з концертів Володимиру Висоцькому раптом стає
дуже погано з серцем. Він переживає клінічну смерть.

До тренера з фігурного катання
Ірини Семенової приходить молодий і амбітний учень Борис.
Для молодика Ірина — шанс
зробити успішну кар'єру фігуриста, і заради цього він готовий
поступитися всім.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Пiдсумки
06.20 Концерт «Ми – дiти

05.15 Шустер Live
09.00 Усе для мами
10.00 Д/ф «В. Меньшов.

твої, Україно!»

08.15 Олiмпiйський виклик
08.30 Панянка та кулiнар
09.05 Життя на рiвних
09.15 Армiя
09.30 Православний вiсник
09.55 Моменти життя
10.55, 05.05 Дорослi iгри
12.10 Х/ф «Гарячий снiг»
14.00 Театральнi сезони
14.55 В гостях у Д. Гордона
16.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт
17.45 Український акцент
18.05 Слово регiонам
18.20 Золотий гусак
18.50 Дитяче
«Євробачення».
Ми першi
19.25 Щоденник ДПКІ-2013
20.00 Фiнал Мiжнародного
дитячого пiсенного
конкурсу
«Євробачення-2013»
22.10, 01.25 Пiдсумки дня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.10 Концерт «Ми єдинi»
01.20 Лото «Мегалот»
01.45 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
02.55 Школа юного
суперагента
03.05 Нащадки
03.55 Українського роду
04.15 Свiт навколо нас
04.30 Секрети успiху

11.00
13.10
15.10

18.00
20.00
20.30
22.30
23.30

Режисер свого часу»
Х/ф «Кохання й
голуби»
Х/ф «Кохати не
можна забути»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала-2012»
Т/с «Птах у клiтцi»
Подробицi
Т/с «Птах у клiтцi»
Велика рiзниця поукраїнськи
Х/ф «Дім на краю»

Y
Анна, сучасна ділова жінка, живе
зі своїм чоловіком-письменником у багатому
домі на Рубльово-Успенському
шосе. Забезпечене життя тече
без турбот, однак
сімейне щастя
розсипається
просто на очах...

01.25 Х/ф «Настоятель-2» Y
03.20 Х/ф «Отрути, або
Всесвiтня iсторiя
отруєнь» Y

1+1

ICTV

06.35 М/ф «Феї. Втрачений
08.15
09.00
10.00
10.05
10.25
11.30
12.40
14.00
15.30
15.50
16.20
18.30
19.30
20.00
00.15

скарб»
ТСН
Квартирна лотерея
«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
М/ф «Вiннi Пух i день
турбот»
Свiтське життя
Чотири весiлля
Моя сповiдь
Мiняю жiнку-8
М/с «Маша i Ведмiдь»
М/ф «Ну,
постривай!»
Вечiрнiй Київ-2013
Розсмiши комiка-4
ТСН
Х/ф «Висоцький.
Дякую, що
живий» Y
Х/ф «Дiм для
хижака» Y

Головна героїня
прокидається в
будинку, що потрапив в епіцентр
урагану. Можна
уявити її стан! А
ще вона стурбована долею свого
молодшого брата, хворого на аутизм, якого ніяк
не може знайти.
Але не природної
стихії їй слід боятися...

01.55 Х/ф «Висоцький.

Дякую, що живий» Y
05.20 Моя сповiдь

04.05
04.30
05.55
06.25
08.25
09.35
10.05
11.00
11.35
12.20

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Вуличний
боєць»
Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
«Путьова» країна
Х/ф «V Центурiя»
Квітень 1945 року. Війська Червоної армії впритул підійшли до
Берліна. Групі
радянських солдатів, які увірвалися в старовинний замок, вдається врятувати
загадкові артефакти: жезл, діадему, амулет,
кинджал і браслет...

14.25
18.45
19.00
20.00
22.05

НОВИЙ

05.35 Х/ф «До мене,
06.55
07.50
09.00
10.00
11.10
14.10
19.00
21.50
22.50
00.10
01.20

Мухтар!» W
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
ВусоЛапоХвiст
Танцюють усi!-6
Зваженi та щасливi-3
Х-Фактор-4
Таємницi «Хфактора». Без права
на слабкiсть
Х-Фактор-4
Детектор брехнi-4
Х/ф «Формула
кохання» W

Ексцентрична
мелодрама з
життя XVIII сторіччя за повістю
О. Толстого
«Граф Каліостро». Росія – така дивна країна,
що потрапивши
сюди, навіть
граф Каліостро
розгубився. Хто
їх зрозуміє, цих
божевільних росіян: плачуть там,
де інші завжди
сміялися, готові
жертвувати собою, коли це абсолютно не потрібно...

Т/с «Пiд зливою куль»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Х/ф «Сволота» Y
Х/ф «Ворошиловський
стрiлець»
00.10 Х/ф «Параграф
78» Y
02.45 Х/ф «Погром у
понедiлок» Y
04.25 Т/с «Полiцейська
академiя»
02.55 Нiчний ефiр

05.25 Україна чудес
06.10 Ревiзор
07.10 Вiйна свiтiв.
11.00
12.05
13.05
14.05
15.05
16.10
17.35
18.00
19.50
22.35
00.45
02.20
02.25
02.40
02.55
03.10
03.20
03.25
03.40
03.55
04.10
04.20
04.25

Ревiзор проти
шефа
Уральськi
пельменi
Шурочка
Рудi
Дорослi, як
дiти
Уже котрий
день
Про що говорять
тварини
Т/с «Воронiни»
М/ф «Три
богатирi на
далеких берегах»
Х/ф «Гаррi Поттер
та Орден Фенiкса»
Х/ф «Божевiльна
їзда» Y
Х/ф «Мiс Нiхто» Y
Зона ночi
Запорiзька Сiч.
Витоки
Зоряний час
козацтва
Козаччина руїна
Там, на горi,
сiч iде
Зона ночi
Козацький
флот
Гартуючи юнацтво
З полону –
на волю
Останнi лицарi
Зона ночi
Послання

УКРАЇНА

НТН

04.30 Т/с «Павутиння-6»
08.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

11.30, 03.00 Речовий доказ
12.00 Головний свiдок
13.00 Випадковий свiдок
13.30, 03.20 Правда життя
14.00 Легенди шансону
14.55 Х/ф «Оперативна
розробка»

16.45 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»

19.00 Т/с «Таємницi
слiдства-6»

23.00 Втеча. Реальнi iсторiї
23.30 Х/ф «Паранормальне
явище-2» Y

01.20 Х/ф «600 кг
золота» Y

ТЕТ

07.00 Подiї
07.10 Х/ф «Вiн, я та його

друзi» W
Т/c «Iнтерни»
Т/c «Iнтерни»
1 за 100 годин
Т/c «Адвокат»
Х/ф «Карусель» W
Т/c «Багаття на снiгу»
Подiї
Т/c «Багаття на снiгу»
Т/c «Кохання iз
пробiрки»
23.30 Х/ф «Королева
льоду» W
01.30 Хто гiдний бiльшого?
02.20 Подiї
02.40 Т/c «Останнiй кордон»
ФУТБОЛ

09.20
10.00
11.00
12.00
15.00
17.00
19.00
19.20
21.20

07.55 Телепузики
08.30 М/с «Смiшарики. Пiн-

08.00 Чемпiонат України.

09.00
09.40

10.25

10.05
10.40
12.00
15.55
18.00
20.00
21.05
22.10
00.20
02.10

код»
Мультик з Лунтiком
М/с «Дашадослiдниця»
М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
М/ф «Астерiкс iз
Галiї»
Т/с «Ксена –
принцеса-воїн»
Х/ф «101
далматинець»
Х/ф «102
далматинцi»
Країна У
Т/с «Вiсiмдесятi»
Велика рiзниця
Х/ф «Катакомби» Y
До свiтанку

11.25
12.00
12.20

«Металург» –
«Ворскла»
Один на один з
Гамулою
Чемпiонат Англiї.
Передмова до туру
Топ-матч
Лiга Чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар» –
«Сосьєдад»

14.30, 15.30, 18.00, 20.30
Футбол Live

15.55 Live. Чемпiонат

України. «Говерла» –
«Таврiя»
18.25 Live. Чемпiонат
України. «Iллiчiвець» –
«Металiст»
20.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Реал» –
«Вальядолiд»
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Еспаньол» –
«Сосьєдад»
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13:00 «ДОБРІ ТА ПОГАНІ»

20:50 «БРИГАДА. СПАДКОЄМЕЦЬ»

21:20 «ШОПО-КОП»

00:50 «КОХАНИЙ ЗА НАЙМОМ»

НТН

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

Поки кікбоксер Степан воював
у Чечні, його дівчина Свєта
стала Міс Рязань і поїхала зі
спонсором підкорювати московські подіуми. Відслуживши,
спортсмен теж їде до столиці...

Відтоді як загинули друзі Олександра Бєлова, пройшло багато
часу. Сам Саша змушений переховуватися. Однак заховані ним
гроші не дають спокою бандитам, які вирішили їх знайти, використовуючи сина Олександра.

Охоронець із надмірною вагою
повинен протистояти злочинцям,
які захоплюють торговий центр, де
він чергує. Однак біда в тому, що
охоронець дуже добрий і у звичайному житті навіть мухи не
скривдить.

Ніна виходить заміж, але, повернувшись з відпочинку, з`ясовує, що її квартира пограбована.
Рішення в цій ситуації знаходить
подруга Валентина, яка пропонує найняти актора на один вечір
— на роль нареченого...

ПЕРШИЙ
06.40 Криве дзеркало
07.05 Панянка та кулiнар
07.30 Дружина
09.00 Шеф-кухар країни
09.50, 04.25 Околиця
10.15 Подорожуй свiтом з

ІНТЕР
04.55 Велика рiзниця поукраїнськи

свiту. Гонка
переслiдування
13.30 Золотий гусак
13.55 Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга
16.55, 03.30 Караоке для
дорослих
17.50 Маю честь запросити
18.40 Дiловий свiт. Тиждень
19.20 Вечiр пам'ятi
народного артиста
України Н. Яремчука
20.30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Полiттеатр
22.15 Концертна програма
«Здрастуй, рiдне
село»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
23.55 Концерт «Ми єдинi»
01.20 Пiдсумки тижня
02.10 Слово регiонам
02.20 Наш спорт.
Олiмпiйським курсом
02.30 Дитячий фестиваль
«Окешкiн-джаз»
03.15 Сiльрада

бажань»

05.40 Х/ф «Кохання й

Напередодні
свого 16-річчя
Еббі Дженсен
мріє скоріше вирости. Наступного ранку Еббі
прокидається
дорослою жін-

голуби»

07.30 Мiжнародний

Ю. Акунiною

10.40 Як ваше здоров'я?
11.30 Крок до зiрок
12.25, 15.55 Бiатлон. Кубок

1+1
06.10 Х/ф «Шiстнадцять

09.25
10.00
11.00
12.00
16.05

фестиваль гумору
«Юрмала-2012»
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка. Назад у
СРСР
Осiння кухня
Т/с «Школа для
товстунок»
Х/ф «Лiсове озеро»
Велике лісове
озеро стало кордоном між двома
світами. На одному його березі
розташувалося
маленьке селище, на іншому –
будинок відпочинку і сучасні
котеджі. Перетинаються ці світи
тільки через найбуденніші причини.

18.00 Одна родина
20.00 Подробицi тижня
21.00 Т/с «Диван для
01.00
02.30
03.15
03.55

самотнього чоловiка»
Х/ф «У стилi джаз»
Подробицi тижня
Д/ф «В. Меньшов.
Режисер свого часу»
Х/ф «Настоятель-2» Y

кою.

ICTV
05.10 Факти
05.25 Свiтанок
06.50 Квартирне питання
07.40 Анекдоти поукраїнськи

08.00 Дача
08.45 Х/ф «Подвiйний
11.00
11.45
12.10
14.10
16.40

07.50 Марiччин
кiнозал

08.25 ТСН
09.00 Лотерея «Лото
10.00
10.40
19.30
20.15
22.15
23.20
00.25

02.10
03.35
05.00

«Забава»
Смакуємо
Т/с «Сусiди»
ТСН-Тиждень
Битва хорiв
Свiтське життя
Що? Де?
Коли?-2
Альманах
українських
короткометражних
фiльмiв
Х/ф «Що коять
чоловiки» X
Х/ф «Шiстнадцять
бажань»
Чотири
весiлля

18.45
19.55
20.30
20.50
23.00
01.10

удар»
Козирне життя
Таксi
Машина часу
Х/ф «V Центурiя»
Х/ф
«Ворошиловський
стрiлець»
Факти тижня
Наша Russia
«Путьова» країна
Х/ф «Бригада.
Спадкоємець»
Х/ф «Сволота» Y
Х/ф «Прямий
контакт» Y

СТБ
05.45 Х/ф «Казка про царя

07.05
08.30
09.00
10.00
11.00
14.45
19.00
21.15
22.30
00.50
02.35

Наказавши своєму собаці лежати, красива жінка
вийшла з поїзда.
Даремно чекав
Мухтар: господиня не повернулася. Добре, що бідолаху підібрав
лейтенант міліції
Глазичев, який
не тільки зробив
з Мухтара чудову
розшукову собаку, але й став йо-

Колишній морський піхотинець
Майк Ріггінс відбуває термін у
балканській
в’язниці. Одного
разу йому надходить пропозиція
від аташе з американського посольства: визволити з полону
дівчину впливового бізнесмена і
отримати за це
свободу...

02.45 Х/ф «Тобi вiдоме моє
iм'я» Y

му другом.

04.15 Т/с «Полiцейська
академiя»

Салтана» W
Їмо вдома
МайстерШеф-3
Усе буде смачно!
Караоке на Майданi
МайстерШеф-3
Х-Фактор-4
Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
Один за всiх
Х/ф «Нiколи не
забуду тебе» W
Х/ф «Коханий за
наймом» W
Х/ф «До мене,
Мухтар!» W

03.50 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.15 Україна чудес
06.45 Ревiзор
07.45 Церква Христова
08.00 Х/ф «Уривки»
09.40 Спiвай, якщо
зможеш

11.25 Божевiльний
автостоп

12.10 Х/ф «Гаррi

15.00

16.45
19.30

21.20
23.10
01.00
02.45
02.50
03.15

03.45
03.50
04.20
04.25

Поттер та Орден
Фенiкса»
М/ф «Три
богатирi на
далеких берегах»
Т/с «Кухня»
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
шефа
Х/ф «Шопокоп»
Х/ф «Тачка
19» Y
Х/ф «Нескiнченний
свiт» Y
Зона ночi
Благословляю
i молюся
Митрополит
Дмитро
Могила
Зона ночi
Вище неба
Зона ночi
Микола
Лисенко

НТН
03.45 Т/с «Павутиння-6»
07.30 Т/с «Таємницi
слiдства-6»

11.30 Легенди карного
розшуку

12.00 Агенти впливу
13.00 Х/ф «Добрi та
поганi»

УКРАЇНА
06.40 Подiї
07.00 Х/ф «Карусель» W
09.00 Свiт на смак
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/c «Багаття на

16.00
Десять рокiв потому» 17.00
19.00 Т/с «Пандора»
18.00
23.20 Д/с «Таємницi
19.00
радянського
20.00
дефiциту»
00.30 Т/с «NCIS. Полювання 23.30
01.20
на вбивцю-8»
02.25 Х/ф «Паранормальне
03.00
явище-2» Y
03.45
03.50 Речовий доказ
04.30 Правда життя
15.00 Т/с «Далекобiйники.

ТЕТ
08.30 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка»
11.30 М/ф «Воруши
ластами-2. Втеча з
раю»
13.25 Х/ф «101
далматинець»
15.30 Х/ф «Школа
супергероїв»
17.40 Даєш, молодь!
18.45 Країна У
19.50 Вiталька
20.55 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Зупинiть, я
закохалась!
00.00 Х/ф «Iндиго» X
01.40 Х/ф «Душевна
кухня» X

снiгу»
Т/c «Iнтерни»
Т/c «Iнтерни»
Т/c «Iнтерни»
Подiї тижня
Як двi краплi
Великий футбол
Х/ф «Моє прiзвище
Шилов» Y
Подiї тижня
Т/c «Останнiй
кордон»

ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Металiст»
10.20 Д/с «Back in the
USSR»
11.00, 20.25, 00.00
Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.00, 12.55, 15.30 Футбол
Live
13.25 Live. Чемпiонат
України. «Зоря» –
«Днiпро»
15.55 Live. Чемпiонат Iталiї.
«Аталанта» – «Рома»
18.05 Live. Чемпiонат Англiї.
«Ман Сiтi» – «Свонсi»
20.10 Топ-матч
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Атлетик» –
«Барселона». 2-й
тайм
00.55 Чемпiонат України.
«Зоря» – «Днiпро»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ

12

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 44, 22 листопада 2013 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Лейтенант медичної служби Світлана ЗВАРИЧ,
слухач Української військово-медичної академії.
Полюбляє читати книги, подорожувати.

Владислава ПОВОРОЗНЮК, курсант 1-го курсу факультету АСУ
та наземного забезпечення польотів авіації ХУПС ім. І. Кожедуба.
Займається танцями, лауреат Всеукраїнських і міжнародних
конкурсів сучасної хореографії.

Сержант Катерина АГАФОНОВА, інспектор прикордонної
служби Окремого контрольно-перепускного пункту «Київ».
Захоплення: плавання, танці, книги.

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 14 листопада 2013 року № 742-ОС
підполковник медичної служби
по Санітарно-епідеміологічному загону
Державної прикордонної служби України
майору медичної служби КРАВЦОВУ
Ігорю Михайловичу
капітан 2 рангу
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору МЕЛЕНЧУКУ Олегу
Володимировичу

від 15 листопада 2013 року № 743-ОС
підполковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
майору КЕНЦУ Владиславу Віталійовичу
по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору АББАКУМОВУ Олександру
Анатолійовичу
майору ХИЖНЯКУ Віктору Івановичу
Управління кадрів ДПСУ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колеги, рідні та друзі щиро вітають з
Днем народження старшого офіцера
управління прикордонного контролю та
реєстрації АДПСУ полковника КОТОВА
Сергія Борисовича! Міцного здоров’я Вам,
щастя, благополуччя, подальших успіхів у
будь-яких починаннях, щоденних справах,
сміливих планах та сподіваннях. Нехай Вас
підтримують і надихають рідні люди, розуміють
й допомагають колеги! Хай доля збагачує Вас
життєвою мудрістю, енергією, натхненням і
радістю сьогодення!
Колектив Чернівецького прикордонного загону
сердечно вітає з Днем народження начальника
Чернівецького прикордонного загону
підполковника КОТОВА Михайла Борисовича!
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого
щастя, злагоди, чудового настрою, родинного

ПРО ÆИ ТТЯ
ДЕР ÆАВ НОÃО
РУБ ЕÆУ
ком пеò енò но,
яск рав о,
öік аво всім

затишку та сімейного добробуту. Нехай завжди
Вас супроводжує вдача, постійно зігріває
тепло людської вдячності, а будні й свята
наповнюються радістю, світлом і любов’ю рідних
та близьких. Вічної молодості Вашій душі та
безмежної доброти серцю!
Керівництво та колектив Керченського
загону Морської охорони вітає іменинників
листопада: капітанів 3 рангу – ВЕДІЛІНА
Олександра Олексійовича і КОНДАКОВА
Віталія Олексійовича; мічманів –
АЛЬШЕВСЬКОГО Сергія Олександровича
та МІЛКУ Володимира Миколайовича;
працівників – БРИКАЛЮК Тетяну Олексіївну
та СОБЯНІНА Андрія Вікторовича! Бажаємо
міцного здоров’я, родинного благополуччя,
добробуту та успіхів у службі. Нехай Вам
завжди посміхається доля!

Відповіді на сканворд,
надрукований у цьому номері:

÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» äïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåðå ëè
í³êî
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ
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ÃÎËÎÂÍÈÉ редактор
ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Головний
ÎОлег
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ÁÎÆÎÊ
Черговий
по номеру
Андрій КУЧЕРОВ
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

Кристина
Кравчук
Миколаївська область.
Допоможіть знайти 17-річну Кристину Кравчук! 12 листопада 2013
року дівчина пішла з гуртожитку навчального закладу (м. Миколаїв) та
більше її не бачили.
Прикмети дитини: 170 см на зріст,
худорлявої статури, овальне обличчя, русяве волосся нижче плечей,
тонкі губи, сіро-блакитні очі.

МИТЬ РОЗРЯДКИ
– Розкажи про себе двома словами!
– Всяке бувало…
* * *
Я заради тебе готовий на все. Навіть з
Київстар на МТС подзвонити.
* * *
Пенсіонер в будинку відпочинку знайомиться з пані свого віку і каже:
– Я – представник найдревнішої
професії. Сплю за гроші.
– Що ???
– Сторож я...
* * *
– Тату, а чому цукерки загортають у
обгортки, які шелестять?
– Щоб уся квартира чула, як наша
мама худне.
* * *
“Та зрозумів я… зрозумів… Це не ти,
люба, борщ пересолила, це я – свиня невдячна!”
* * *
Я з тих людей, які качають прес сміхом...

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Не може
бути!!!

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 6704 прим. Замовлення: 32359
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»
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