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Принципова оцінка роботи за 9 місяців

Партнерство заради майбутнього

В Адміністрації Державної
прикордонної служби України відбулося
засідання Колегії відомства з нагоди
підбиття підсумків оперативно-службової
діяльності Служби за дев’ять місяців 2013
року та визначення основних завдань
щодо підвищення її ефективності у IV
кварталі.

У не такі вже далекі часи президентства
Леоніда Кучми увійшло в моду поняття
стратегічного партнерства України з
низкою країн і організацій. Наскільки
сьогодні воно наповнено конкретним
змістом ми спробуємо розібратися на
прикладі двох заходів, що відбулися в
стор.
Києві протягом вересня.
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«Квест»

за прикордонним
сценарієм

Хто найтісніше співпрацює з місцевими жителями? Хто
першим дізнається про найменші зміни в обстановці
прикордоння? Хто повинен виявити і затримати
правопорушника, задокументувати цей факт і, за
необхідності, надати першу медичну допомогу
постраждалому? Хто, врешті–решт, знає все про свою
ділянку відповідальності та ледь не до сантиметрів може її
описати? Універсальний солдат – скажете ви. Таким
«універсальним солдатом» у Держприкордонслужбі
України сьогодні є дільничний інспектор
прикордонної служби. Отож цікаво буде дізнатися,
як же ці титани прикордонних дільниць визначають
стор.
між собою кращого.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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АВТОМОБІЛІСТУ НА ЗАМІТКУ

А ваш «залізний кінь» до зими готовий?
Зараз ми насолоджуємося останніми теплими
днями, проте рано чи пізно природа зробить
свою справу, і стовпчик термометра опуститься
нижче нуля, а на шляхах з’явиться ожеледиця.
Саме в цей період проявляються всі слабкі місця
автомобіля, які приносять непередбачувані
проблеми і додаткові витрати. Відтак кожному
автолюбителю слід потурбуватися про підготовку
свого «залізного коня» до зими.
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n Прикордонна

співпраця з Росією
активізується
Україна та Росія мають
намір активізувати будівництво
мостового переходу через
Керченську протоку, про що
заявив Голова Російського
Уряду Дмитро Медведєв під час
зустрічі з Прем’єр-міністром
України Миколою Азаровим.
«Ми говорили сьогодні про
необхідність швидше запустити
усі бізнес-процеси, пов’язані
з будівництвом мостового
переходу через Керченську
протоку. Це необхідно як
жителям Росії, так і України»,
– сказав Дмитро Медведєв.
Окрім того, він підкреслив,
що розпорядився схвалити
проект Протоколу між урядами
РФ та України для здійснення
спільного українсько-російського
прикордонного контролю на
пункті пропуску «Куйбишеве».
Очікується, що спільний
контроль здійснюватиметься в
автомобільному пункті пропуску
«Куйбишеве» на території Росії.
Валентина ЛАЗАРЧУК

n Митниця звітує
За 9 місяців поточного року
Міндоходів зафіксувало понад
10 тисяч випадків незаконного
переміщення товарів і засобів
на загальну суму 266,44 млн.
гривень. «Лідерами» серед товарів,
які намагаються незаконно
перемістити через український
митний кордон, є продовольчі.
З початку року було викрито 4,6
тис. таких випадків на загальну
суму майже 26 млн. гривень. Не
набагато менше зафіксовано
порушень з промисловими
товарами – 4,4 тис. випадків на
суму майже 154,6 млн. гривень.
Незаконно перемістити валюту
намагалися 482 рази на загальну
суму 51,7 млн. грн., порушення
з транспортними засобами
зафіксовано 441 раз (загальна сума
товарів понад 34,2 млн. гривень).
Загалом протягом січня-вересня
нинішнього року митницями
заведено понад 18 тис. справ про
порушення митних правил на
суму понад 428,8 млн. гривень.

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Віктор Янукович: «Армія
зараз має бути професійною»
Президент України Віктор
Янукович підписав Указ про
останній призов і перехід на
формування Збройних Сил на
контрактній основі, повідомляє
прес–служба Глави Держави.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Коментуючи дане рішення Президент підкреслив, що нині озброєння української армії
та технології, що застосовуються у війську, вимагають професійного підходу. Відтак – армія
зараз має бути професійною, зауваживши при
цьому, що набір на строкову службу збережеться лише у внутрішніх військах МВС.
На переконання Глави Держави, до служби у Збройних Силах за контрактом мають
іти «ті люди, які прагнуть до служби, яких

тягне до військової професії». Саме військові професіонали мають забезпечити безпеку
нашої держави – резюмував Президент.
Водночас, за словами Віктора Януковича, Україна повинна протистояти зовнішнім
викликам.
– Хто б нас і як не викликав на будь-які
конфлікти, ми в них не зацікавлені. Ми не
хочемо мати конфліктів, ми не хочемо створювати проблеми і не будемо таку політику
підтримувати. Наше завдання – знайти порозуміння, знайти таку модель порозуміння,
яка б задовольняла наших громадян, – наголосив Глава Держави.
На переконання Президента, Укра
їна має рухатися шляхом прогресу. За його
словами, в сучасному світі кордони стають умовними, а Інтернет, фінанси, світова
банківська система не мають кордонів, і це
вимагає від держави ефективного захисту
національних інтересів.
КОНФЕРЕНЦІЯ

Україна консолідує
боротьбу з тероризмом

У Києві в рамках українського головування
в ОБСЄ відбулася конференція «Актуальні
питання міжнародного співробітництва у сфері
боротьби з тероризмом». Захід було спільно
організовано МЗС України, Службою безпеки
України та Секретаріатом Організації безпеки та
співробітництва в Європі.

Сергій ПОЛІЩУК

У конференції взяли участь
близько
100
представників
держав-учасниць і партнерів
ОБСЄ, міжнародних та регіональних організацій, а також
громадських об’єднань. У рамках
заходу відбувся обмін думками
щодо основних засад і механізмів протидії тероризму, зміцнення співпраці урядових структур з
громадським сектором на цьому
напрямку, ефективних практик
унеможливлення
фінансування терористичних організацій,
зміцнення існуючої взаємодії між
правоохоронними органами, ролі
ЗМІ у висвітленні актів тероризму
та попередженні поширення цього явища, а також виконання консолідованої концепції ОБСЄ для
боротьби з тероризмом, схваленої
у грудні 2012 року.
У ході роботи конференції
наша держава презентувала власний досвід у сфері забезпечення
безпеки масштабних громадських
заходів від терористичних загроз
на прикладі проведення в Україні
чемпіонату Європи з футболу 2012

Юрій ЗАНОЗ

n 6,5 млн. євро
для «Устилуга»

Одним із істотних стимулів
для Волині є розвиток
транспортної інфраструктури
та транскордонного
співробітництва. На цьому в
інтерв’ю «Урядовому кур’єру»
наголосив голова Волинської
ОДА Борис Клімчук. Зокрема,
він зазначив, що Євросоюз
погодив до фінансування 6,5
млн. євро на реконструкцію
міжнародного пункту пропуску
«Устилуг-Зосін», що більш як
утричі збільшить людський і
автомобільний потоки. Однак
іще актуальнішим є завершення
поточного ремонту доріг, що
ведуть до пунктів пропуску.
Їх перелік і кошторисна
документація готові й чекають
свого фінансового наповнення,
зазначив Борис Клімчук.
Олександр ТИХОНОВ

– Тому ця дискусія приведе до того, що,
все ж таки, з десятиліття в десятиліття будуть
стиратися бар’єри між рухом товарів, фінансів, послуг і робочої сили. Я не кажу – кордони. Кордони залишаться, але вони будуть
умовними, – підкреслив Віктор Янукович. n

року. Крім того, делегати ознайомилися з національною Концепцією боротьби з тероризмом,
положення якої розроблені за ініціативи Президента України.
Також керівник Антитерористичного центру при СБУ – перший заступник Голови Служби
безпеки України Петро Шатковський наголосив, що одним з пріоритетів головування України в
ОБСЄ є посилення потенціалу
цієї організації у боротьбі з транснаціональними викликами та загрозами безпеці, що в першу чергу
включає в себе боротьбу з проявами тероризму. За його словами,
для ефективної боротьби з тероризмом необхідно сконцентруватися на вирішенні невідкладних
завдань, а також вивчити глибинні причини цього явища.
Захід засвідчив наявність
спільних позицій щодо необхідності подальшого удосконалення
механізмів міжнародного співробітництва у сфері боротьби з
тероризмом, підтримки міжрелігійного діалогу, поглибленні гуманітарних програм та ініціатив
щодо підвищення толерантності
в суспільстві, а також дерадикалізації громадських рухів.
n

З НАГОДИ СВЯТА

80-літній ювілей ВІКНУ
Військовий інститут Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка (ВІКНУ)
відсвяткував 80–ту річницю з дня
свого заснування.

Сергій ЯКИМЕЦЬ

Сучасний багатопрофільний навчальний
заклад пройшов складний шлях становлення:
від кафедри військової підготовки до сучасного військового вишу. На всіх етапах свого розвитку інститут бездоганно справлявся зі своєю
основною місією – підготовкою висококваліфікованих військових кадрів, справжніх захисників Вітчизни. Нині тут здійснюється підготовка фахівців з повною вищою освітою для
Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та інших військових і
правоохоронних формувань.

З нагоди свята у Центральному будинку
офіцерів Збройних Сил України пройшли урочисті заходи, в яких взяли участь такі поважні
гості, як перший заступник міністра оборони
України Олександр Олійник, перший заступник міністра Кабінету Міністрів Владислав

Забарський, директор Міжнародно-правового
департаменту АДПСУ генерал-лейтенант
Олександр Мельников, заступник Командувача Внутрішніми військами МВС генералмайор Василь Молдавчук, ректор Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський, керівник відділу
Української православної церкви по взаємодії
зі Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями архієпископ Львівський і Галицький Августин та інші.
Багато військовослужбовців і працівників
Збройних Сил України цього дня заохочено
наказами міністра оборони України, ректора
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, голови Голосіївської районної
у місті Києві державної адміністрації та начальника Військового інституту.
Газета «Прикордонник України» приєднується до усіх привітань, які цього дня
пролунали на адресу ювілярів. Бажаємо Вам
подальшого розвитку, наукового натхнення,
невичерпної творчої енергії та гідних студентів, які прославлятимуть ім’я військового
інституту на теренах нашої держави та за її
межами!
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ПІСЛЯМОВА ДО ПОДІЇ У «БАЧІВСЬКУ»

n «Заправився»

Аналізуємо
та робимо висновки

на 45,7 мільйона
гривень

За тиждень після того як у пункті пропуску
«Бачівськ» порушник підірвав себе та
травмував двох прикордонників, в Адміністрації
Держприкордонслужби відбулася спеціальна
нарада. В її ході аналізувалися дії прикордонників
у згаданій ситуації та озвучувалися пропозиції
з унеможливлення або мінімізації наслідків
надзвичайних подій на кордоні.
Андрій ПОЛЮК

У нараді взяли участь Голова
Державної прикордонної служби України генерал армії України
Микола Литвин, заступник начальника Головного штабу МВС
України полковник міліції Михайло Андруньків і керівний склад
АДПСУ. У режимі відеоселектора
до заходу залучалися начальники
регіональних управлінь, органів і
підрозділів охорони кордону.
Насамперед Голова Державної
прикордонної служби України
відзначив, що загалом система

охорони державного кордону у
даному випадку спрацювала якісно та ефективно. Особливо генерал армії України Микола
Литвин підкреслив, що дії старшого прапорщика Миколи Уска
та старшини Руслана Божка в цій
ситуації були героїчними та самовідданими і їх буде подано на заохочення державними нагородами. Також буде заохочено решту
персоналу, хто продемонстрував
майстерність і професіоналізм під
час «бачівського вибуху».
Під час наради глибоко проаналізовано роботу різних підрозділів Держприкордонслужби, організацію міжвідомчої та

місцевої взаємодії. Водночас
озвучувалися пропозиції щодо
удосконалення
механізмів
служби, відпрацювання алгоритму дій під час виникнення
надзвичайних ситуацій, які б
дозволили забезпечити надійну охорону кордону та зберегти
життя і здоров’я як персоналу,
так і цивільного населення. Зокрема, обговорювалися питання
удосконалення механізму прикордонного контролю та охорони «зеленого» кордону, роботи
оперативних підрозділів та обміну інформацією щодо осіб, які
можуть нести потенційну небезпеку, міжнародної та міжвідом-

ШЕФСТВО

Посвячення в юнги
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ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè
ãåíåðàëó àðì³¿ Óêðà¿íè
Ìèêîë³ Ëèòâèíó

Минулого тижня в Керчі відбулося урочисте
відкриття першої у місті школи юнг.
Андрій БАЗАН,
фото Олега ЗАМКОВОГО

Захід провели на базі Керченського загону Морської охорони
Держприкордонслужби. Тринадцять хлопчаків школи-інтернату
для дітей сиріт, віком від восьми
до дванадцяти років, із жвавим
зацікавленням чекали цього
урочистого моменту. Командири Керченського загону Морської охорони ДПСУ – капітан
1 рангу Þрій Лошак та батальйону морської піхоти ВійськовоМорських Сил ЗС України –
підполковник Олександр Саєн-

чої взаємодії під час надзвичайних подій, організації взаємодії
із засобами масової інформації
в таких випадках, медичного та
матеріально-технічного забезпечення, внесення змін до програм
підготовки персоналу тощо. Усі
ці питання будуть обговорюватися на нарадах управлінь та
департаментів і після доопрацювання стануть основою наказу,
а то й кількох документів, які
дозволять зменшити ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні, мінімізувати їх наслідки та й загалом
забезпечити якіснішу охорону
кордону.
n
ЛИСТ–ПОДЯКА

ко, які взяли шефство над створеною школою, провели ритуал
посвячення. Вони вручили молодим юнгам гюйси, берети, значки та сувеніри.
Після заходу учні школи
юнг ознайомилися зі службою та побутом моряківприкордонників, а при відвідуванні корабля Морської
охорони «Донбас» змогли
оцінити кулінарні здібності
кока.
На цьому співпраця з юнгами не завершується, адже
відповідно до спільних планів
прикордонники будуть проводити з ними щотижневі заняття
з військово-патріотичного ви-

ховання. І, можливо, сьогоднішні юнги-хлопчаки, ставши
дорослими, поповнять ряди
охоронців морських кордонів
України.
До речі, частими гостями у
моряків-прикордонників бувають також учні підшефних
шкіл регіону, з якими підтримуються тісні шефські взаємовідносини.
n

Я, ветеран Äержавної прикордонної служби України Êузьмін
Анатолій Сергійович, хочу виразити Вам, Миколо Михайловичу,
слова вдячності за високий рівень
організації лікувального процесу у
відомстві. Мені було блискуче проведено операцію, пов’язану з хворобою
головного мозку, нейрохірургом
Öентрального клінічного
госпіталю ÄÏСУ Ïечиборщем
Олександром В’ячеславовичем.
У процесі лікування активну участь
брав весь персонал відділення, який
підняв мене практично за 8 днів.
Äякую керівництву госпіталю, яке
допомогло в лікуванні та всіляко
сприяло моєму одужанню.
Кузüмін А.С.

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Святкують одеські моряки

У календарі Одеського
загону Морської
охорони Державної
прикордонної служби
України жовтень
займає особливий
рядок – цього місяця
його персонал завжди
урочисто відзначає своє
свято – День частини.
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Тетяна БУЧКОВА

Її «народження» відбулося 1976 року, коли
Головним управлінням прикордонних військ
тодішнього КДБ СРСР було видано наказ про
створення 18-ої окремої бригади сторожових
кораблів прикордонних військ. Її спадкоємцем
став нинішній Одеський загін Морської охорони ДПСУ. Нинішньої осені на святкування його

37-ої річниці з привітаннями до іменинників
прибули представники місцевих органів влади
та самоврядування, а також моряки-побратими,
учнівська молодь міста, колишні командири й
моряки загону та члени ветеранської організації ПдРУ Держприкордонслужби. Гарному настрою присутніх сприяв і сонячний день, і веселі та цікаві спортивні змагання, що відбулися
після урочистого мітингу. Участь у них взяли
не лише моряки-прикордонники, а й учні підшефних навчальних закладів міста та моряки
ВМС Збройних Сил України. У змаганнях по
перетягуванню каната вже традиційно перемогу
здобула збірна команда кораблів Морської охорони. Ніхто із учасників змагань не залишився
без уваги, та найбільше раділи учні школи №15,
коли за волю до перемоги отримали смачний дарунок – торт.
По закінченні змагань гості побували на
екскурсії на кораблі та катерах Морської охорони. Вони також ознайомилися з експонатами
кімнати історії загону. Того ж дня на території
управління Одеського ЗМО, біля каплички на
честь праведного воїна Федора Непереможного
(адмірала Ушакова) – святого покровителя військових моряків – отець Павло ІІ провів молебень.
n

Харківські прикордонники
разом із митниками вилучили в
громадянина Росії чималеньку
суму валюти. Чоловік виїжджав
з України через пункт пропуску
«Гоптівка» автомобілем
Toyota Land Cruiser Prado.
Прикордонники звернули
увагу, що 32-річний росіянин
нечітко відповідав на запитання
та виглядав стурбованим.
Правоохоронці також врахували,
що специфіка будови його
автомобіля передбачає наявність
додаткового паливного баку.
Невдовзі з’ясувалося, чому водій
так нервував. Спільна оглядова
група в додатковому баку знайшла
іноземну валюту. Всього чоловік
«заправив» автомобіль на 2,7
мільйона доларів США, майже
1,08 мільйона євро та 50 мільйонів
російських рублів. Крім того, за
приховування валюти в нього
вилучили й транспортний засіб
вартістю 270 тисяч гривень.Тепер
любителю заправитися валютою
доведеться пояснювати свої дії.

nСік з марихуани
Прикордонники відділу
прикордонної служби «Білолуцьк»,
що на Луганщині, спільно
зі співробітниками МВС та
працівниками митниці вилучили
майже 2 кг речовини рослинного
походження (попередньо
марихуани). Про можливу спробу
перевезення наркотичного
зілля правоохоронці були
поінформовані заздалегідь. Відтак
тільки-но автомобіль «Мазда»
прибув у пункт пропуску, його
відразу вивели на «червону» смугу
руху для поглибленого огляду.
Спочатку спільна оглядова група
в кишенях верхнього одягу та в
шкарпетках 35-річного українця
знайшла 25 пакунків «зілля», а
невдовзі схожу речовину виявили
вже серед особистих речей у
дволітровому пакунку з-під
соку. Всього наш співвітчизник
намагався приховати 1,75 кг
марихуани. Затриманого разом
з «травичкою» та автомобілем
передали співробітникам СБУ.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Нелегали

з немовлям

Чопські прикордонники
затримали чергову «партію»
мігрантів, котрі прямували
до країн ЄС. Вечірньої пори
прикордонники відділу «Паладь
Комарівці» за допомогою
переносного тепловізора виявили,
а пізніше спинили п’ятьох осіб,
котрі прямували до Словаччини.
«Туристами» виявилися двоє
чоловіків, одна жінка та дівчинка,
якій менше 1 року. Як буває
зазвичай у таких випадках
затримані не мали при собі
жодних документів і повідомили
охоронцям кордону, що є
громадянами Афганістану.
Кінцевою зупинкою своєї
подорожі правопорушники
назвали країни ЄС. Рішення про
відповідальність перед законом та
подальшу долю правопорушників
визначить суд.
Роман ПАВЛЕНКО
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Принципова оцінка
роботи за 9 місяців
В Адміністрації Держприкордонслужби України відбулося
засідання Колегії відомства з нагоди підбиття підсумків
оперативно–службової діяльності Служби за дев’ять місяців
2013 року та визначення основних завдань щодо підвищення
її ефективності у IV кварталі. У заході окрім керівництва
відомства, взяли участь начальники регіональних управлінь,
органів охорони державного кордону й забезпечення, а також
представники Міністерства внутрішніх справ.
Максим СІБУРОВ,
фото Андрія ПОЛЮКА

Розпочинаючи засідання Колегії, Голова Державної прикордонної служби Украї
ни генерал армії України Микола Литвин
наголосив на обов’язковості неухильного
виконання вказівок Президента України
щодо безпекової політики держави, адже
Держприкордонслужба є інструментом
дотримання законності на державному
кордоні.
Також генерал армії України Микола
Литвин наголосив, що важливим підсумком реформаторського курсу Президента
України Віктора Януковича з модернізації
України в найближчій перспективі очікується підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом під час вільнюського
саміту. «Хотів би відзначити, що Державна
прикордонна служба України у своєму розвитку має саме європейські стандарти, що
дозволило в останні роки значно наблизити
прикордонну безпеку нашої держави власне
до європейської моделі», – сказав він.
Крім того, очільник відомства відзначив, що наприкінці минулого року затверджено основні напрямки та сформовано
чіткі завдання діяльності Служби 2013 року,
які в цілому протягом звітного періоду й
було виконано.
У ході засідання заступники Голови
Держприкордонслужби, а також директори
департаментів АДПСУ детально доповіли
про стан справ за напрямками діяльності.
Колегією відзначено, що завдяки комплексним заходам вдалося забезпечити контроль
за обстановкою, яка була досить динамічною, та своєчасно реагувати на зміни у

тактиці дій порушників. Водночас Голова
Служби відмітив, що у діяльності регіональних управлінь, органів і підрозділів охорони
державного кордону мають місце й деякі
прорахунки, які необхідно виправити найближчим часом.
У своєму виступі перший заступник
Голови Державної прикордонної служби
України – директор Департаменту охорони державного кордону генерал-полковник
Павло Шишолін відмітив, що основними
загрозами на кордоні України залишалася
нелегальна міграція, економічна контра
банда, незаконне переміщення зброї, боєприпасів і наркотичних речовин. Загалом за
9 місяців 2013 року у встановленому порядку через кордон пропущено 75,78 млн. осіб
та 16,4 млн. транспортних засобів, затримано 1 264 нелегальних мігрантів, не допущено в Україну 3 335 потенційних нелегальних
мігрантів, виявлено 931 одиницю зброї,
9 312 боєприпасів, понад 65 кілограмів
наркотичних речовин, контрабандних товарів на загальну суму понад 103 мільйони
гривень. У результаті роботи підрозділів
оперативної діяльності відомства виявлено
33 канали незаконної міграції, затримано
37 організаторів, з яких 19 засуджено, стосовно 18-ти – триває слідство.
Загалом Державною прикордонною
службою України забезпечено якісний пропуск осіб і транспорту при сталій тенденції
зростання пасажиро-транспортного потоку.
У період туристичного сезону зафіксовано
найбільший показник пропускних операцій
за добу, це майже півмільйона громадян та 90
тисяч транспортних засобів. Цьому сприяли
запроваджені новації, особливо системи попереднього інформування. За допомогою даної системи оброблено інформацію стосовно
170 тисяч пасажирів повітряних суден. 2013

року цю практику поширено й на автомобільний напрямок. На сьогодні система діє
у 31-му пункті пропуску. Також 90% пасажирів, які прибували через аеропорти для участі у масштабних заходах, оформлялися на
борту літака або біля його трапу. Крім того, в
односторонньому порядку поширено практику оформлення у пункті контролю «Київпасажирський» ще одного потяга «Київ
– Москва» (№5/6) та потяга «Київ – СанктПетербург», внаслідок чого скорочено на годину час його перебування в дорозі.
Проведено своєчасне корегування та реагування на зміни в обстановці шляхом завчасного введення на загрозливих напрямах
оперативно-профілактичних заходів «Пілігрим», «Контрафакт», «Скутер», «Причал» і
«Бур», проведення додаткових заходів із підвищення рівня захищеності кордону, в тому
числі із взаємодіючими правоохоронними
органами. Реалізовано заходи із завершення реформування мобільних підрозділів,
удосконалення їх службової діяльності, в
достатній мірі забезпечено укомплектованість, технічну оснащеність і відповідну підготовку персоналу.
Досить справно, на погляд членів Колегії,
діяла Морська охорона. Зокрема, продовжено
проведення спільних дій з російськими прикордонниками з недопущення протиправної
діяльності в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Успішно налагоджено взаємодію з кораблями ВМС Збройних Сил України, які несуть службу в Чорному морі та на
річці Дунай. Забезпечено участь корабельно-

катерного складу Морської охорони під час
щорічних міжнародних навчань «Сі-Бриз
– 2013». Водночас слід звернути увагу на те,
що аналіз протиправної діяльності в акваторії
Чорного моря свідчить про можливу активацію міжнародних організованих злочинних
угруповань на каналах незаконної міграції з
країн ризику морським шляхом.
У діяльності авіаційної компоненти забезпечено належний рівень готовності екіпажів і авіаційної техніки, інтенсивне та
ефективне застосування легких патрульних
літаків. Водночас суттєво покращено результати оперативно-службової діяльності
органів охорони кордону та ефективність
системи повітряного спостереження завдяки забезпеченню екіпажів супутниковим
зв’язком, вдосконаленню системи зв’язку
із наземними підрозділами та використання
результатів аерофотозйомок. До речі, наразі авіаційні частини переведено на нову
організаційно-штатну структуру, яка враховує особливості використання легкої авіаційної техніки та спрямована на подальше
оновлення парку авіації.
Підсумовуючи захід, генерал армії
України Микола Литвин дав вказівку керівникам усіх рівнів об’єктивно й принципово оцінити реальний стан справ на
ділянках відповідальності, визначити конкретні заходи, направлені на усунення недоліків, організувати їх реалізацію, а також
довести вимоги та завдання Адміністрації
Держприкордонслужби до підпорядкованого персоналу.
n

ТИЛ

Підготуватися, щоб холодів не боятися
У нашому житті є споконвічна аксіома – до
зими треба готуватися заздалегідь. Тим
більше, що за прогнозами експертів зима
цього року вирізнятиметься сильними
морозами та снігопадами. До речі, у
Державній прикордонній службі України до
холодної пори вже майже готові.
Максим СІБУРОВ

Як зазначив у ході Колегії відомства директор Департаменту матеріально-технічного забезпечення генерал-лейтенант
Олег Лантвойт, у період з квітня по жовтень на належному рівні організовувалася підготовка житлово-комунальних споруд,
інженерних мереж і резервних мереж електроживлення до експлуатації в зимових умовах. Сьогодні підготовлено всі будинки
відомчого житлового фонду, дизельні ектростанції, артезіанські свердловини та майже 100 відсотків теплових водопровідних і каналізаційних мереж. З 368 містечок до холодної пори
готові 364, решта, безсумнівно, будуть повністю підготовлені
вже до кінця цього місяця. Наразі продовжується поставка вугілля до котелень, при цьому гірські та важкодоступні підрозділи, в тому числі на острові Зміїний та косі Тузла забезпечені
дизельним пальним згідно з потребами.
На сьогодні забезпеченість по основних видах продовольства відповідає вимогам, також триває робота по створенню
запасу продовольства на період до 1 квітня 2014 року. Згідно

із затвердженими планами провадиться сезонна заготівля картоплі та інших овочів, продовжується забезпечення персоналу
служби речовим майном за зимовим планом.
Що стосується запасів паливно-мастильних матеріалів. Зараз тривають поставки пального, що дозволять забезпечити на
необхідному рівні оперативно-службову діяльність протягом
осінньо-зимового періоду. Основні зусилля зосереджувалися
на створенні умов для підвищення ефективності охорони кордону шляхом удосконалення облаштування кордону та прикордонної інфраструктури. Плани інженерного облаштування
державного кордону майже завершені, водночас необхідно активізувати виконання робіт, що залишилися.
Щодо автотехнічного забезпечення основна увага приділялася питанням підтримання існуючого парку транспортних
засобів і спеціальної техніки у справному стані та зразковому
вигляді. В органах і підрозділах охорони кордону організовано
роботу з підготовки транспортних засобів, спеціальної техніки, а також споруд і приміщень автомобільних парків і гаражів
до експлуатації в зимовий період.
Також забезпечено підтримання авіаційної техніки у
справному стані, проведено регламентні роботи на двох літаках «Даймонд», в одному Ан-26 та чотирьох вертольотах
Мі-8 при цьому здійснено заміни дев’яти основних агрегатів
літаків і вертольотів. На кораблях і катерах Морської охорони
проводяться роботи щодо підготовки корабельного складу до
осінньо-зимового періоду експлуатації, 2 відділи забезпечення
спеціальних дій на воді доукомплектувалися спеціальним водолазним обладнанням, що дає змогу на новому рівні виконувати завдання з обстеження підозрілих суден.
n
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«Квест»

за прикордонним
сценарієм
Хто найтісніше співпрацює з місцевими жителями?
Хто першим дізнається про найменші зміни в
обстановці прикордоння? Хто повинен виявити і
затримати правопорушника, задокументувати цей
факт і, за необхідності, надати першу медичну
допомогу постраждалому? Хто, врешті–решт, знає
все про свою ділянку відповідальності та ледь не
до сантиметрів може її описати? Універсальний
солдат – скажете ви. Таким «універсальним
солдатом» у Держприкордонслужбі України сьогодні
є дільничний інспектор прикордонної служби. Отож
цікаво буде дізнатися, як же ці титани прикордонних
дільниць визначають між собою кращого.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Цілком об´рунтовано можна стверджувати: дільничний інспектор – це «очі» та
«вуха» ВПС. Він виконує масштабну роботу, яка потребує неабияких професійних і
фізичних якостей. Та що казати, нерідко
успішне виконання визначених завдань
залежить від так званого «шостого чуття»
інспектора. Принаймні так переконують
досвідчені ДІПСи, за плечима яких уже не
одна сотня затриманих правопорушників
і не один десяток перекритих каналів нелегальної міграції та контрабандної діяльності. Саме такі інспектори й зібралися в
Навчальному центрі Держприкордонслужби України, аби позмагатися між собою індивідуально та в складі команд за регіональні управління.
Так яким же повинен бути справжній
дільничний інспектор прикордонної служби? Передусім – теоретично підкованим,
він має бути в курсі останніх змін у законодавстві. Окрім того, ДІПС повинен бути
хорошим слідопитом, вправним водієм,
мітким стрілком, а також умілим тактиком.
Володіти прийомами рукопашного бою,
захисту та самооборони, а за необхідності
надавати першу медичну допомогу – також
важлива складова діяльності прикордонного дільничного. На всі ці аспекти, власне кажучи, й зверталася увага під час проведення
перших двох днів змагань – індивідуальної
першості. Тут кожен учасник максимально
акумулював свої знання й навики. Спосте-

рігаючи за діями інспекторів, переконуєшся: у фіналі зібралися таки кращі серед кращих. Про це свідчать упевненість, витримка
та професійний підхід, які проявили ДІПСи
під час виконання кожного завдання.
Спершу учасники складали комплексний тест (180 питань), що давав змогу перевірити їхню теоретичну підкованість з
тактики прикордонної служби, правової,
вогневої та технічної підготовки, а також із
особистої безпеки та застосування сили. Як
ви розумієте, все це ДІПСи пізніше й продемонстрували на практиці.
На першій навчальній точці учасники
змагань займалися вивченням доріжок слідів (одна з яких – від транспортного засобу).
Під час наступного етапу їм необхідно було
правильно кваліфікувати правопорушен-

ня та скласти протокол адміністративного
затримання. Далі – технічна підготовка.
Тут ДІПСи складали тести зі знання Правил дорожнього руху, після чого майстерно
маневрували своїм «залізним конем», долаючи на мотоциклі 300-метрову дистанцію з різноманітними перешкодами. До
речі, як не дивно, але на цьому етапі важливо було продемонструвати власне якість
їзди, а не просто швидкість. Наступну точку відпрацьовували на польовому стрільбищі. Тут прикордонні дільничні вправлялися у вмінні збирання та розбирання
зброї на час, а також влучності стрільби з
пістолета ТТ та АКС – 74. Але на цьому
індивідуальна першість не закінчилася.
ДІПСам необхідно було ще продемонструвати на біговій доріжці та перекладині, наскільки вони фізично підготовлені до несення служби. На завершення учасники
змагань надавали першу медичну допомогу
потерпілим.
День третій. Насичений, видовищний, розрахований на командний дух.
Тепер команди кращих ДІПСів з кожного регіонального управління діяли в
умовах визначеної тактичної обстановки. Примітно, що організатори змагань
розробили завдання таким чином, що
вони плавно продовжували одне одного.
В результаті, розігрувалася насичена ситуація за чисто «прикордонним сценарієм». Спочатку інспектор долав 1000-метрову відстань на службовому мотоциклі
«Мінськ» до контрольно-слідової смуги.
Там, звичайно, на нього вже чекали сліди
правопорушника. Визначивши кількість
зловмисників та напрямок їхнього руху,

він робив відповідні записи у свій зошит
і подавав сигнал із СПШ. Після цього
членам команди необхідно було правильно організувати спостереження за
держкордоном, для чого вони розгортали
тепловізійний прилад. Виявивши правопорушника, наряд визначав за допомогою бінокля відстань до нього. Після передачі естафетного планшета інші члени
команди, подолавши умовну перешкоду
«заболочена місцевість», розгортали сигналізаційний прилад «Хміль» та перевіряли його працездатність. Варто зауважити,
що все це потрібно було робити якісно та
на швидкість. Права на помилку не мав
жоден учасник. Та й які там могли бути
помилки? Неозброєним оком помітно: ці
люди знають свою справу!
Далі учасники організовували несення
служби в прикордонному наряді «Прикордонний патруль», здійснювали затримання правопорушника (із застосуванням
прийомів рукопашного бою). Та на цьому
випробування не закінчувалися – учасникам необхідно було за допомогою компаса
визначити місцезнаходження постраждалого внаслідок стихійного лиха і надати
першу медичну допомогу.
Кульмінаційний момент – учасники
передають естафетний планшет капітану
команди. Отож на фінішній прямій змагання учасникам необхідно було затримати автомобіль, що найімовірніше перевозив контрабандний товар. Це варто було
бачити: команди діяли злагоджено, кожен
ДІПС відповідно до розпоряджень капітана
команди виконував свої обов’язки, учасники розуміли одне одного з півслова.
Не відкладатиму на потім найцікавіше.
За підсумками змагань в індивідуальній
першості беззаперечним лідером вже декілька років поспіль стає начальник відділення дільничних інспекторів відділу прикордонної служби «Тячів» Мукачівського
загону старший прапорщик Володимир
Рибалка. До речі, на запитання, в чому ж
секрет його успіху, Володимир Олександрович скромно відповідає: «Головне –
любити свою справу, жити нею. І тільки
тоді людині буде під силу досягнути будьякої мети». Що ж стосується результатів
командної першості, то місця розподілилися наступним чином: команда
ДІПСів Західного регіонального управління отримала почесне звання переможця,
ІІ місце виборола команда Східного РУ,
третя сходинка закріпилася за дільничними інспекторами Північного РУ. Четверте
місце змагань між собою поділили Південне
та
Азово-Чорноморське
регіональні
управління.
n
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МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Партнерство заради
майбутнього
Кожній країні для успішного просування власних національних
інтересів потрібна підтримка. А відтак всі країни вибудовують
власну політику партнерства. В не такі вже далекі часи
президентства Леоніда Кучми увійшло в моду поняття
стратегічного партнерства України з низкою країн і організацій.
Наскільки сьогодні воно наповнено конкретним змістом ми
спробуємо розібратися на прикладі двох заходів, що відбулися
в Києві протягом вересня. Це конференція організована Офісом
зв’язку НАТО в Україні «Роль міжнародних організацій у
національній безпеці України» та представництвом Фонду імені
Фрідріха Еберта в Україні «Українська призма: між стратегічним
партнерством і безпекою».
прагне набути повноправного членства
в Європейському Союзі, що, безумовно,
посилить національну безпеку нашої держави. Адже в рамках заходів з посилення
Спільної політики безпеки та оборони
Лісабонський договір 2007 року передбачив створення Європейського оборонного
агентства, покликаного посилити роботу
з розвитку оборонних можливостей Сою
зу через встановлення єдиних оперативних вимог до Збройних Сил та посилення
індустріально-технологічної складової сектору безпеки. У договорі окремо зазначено,
що зобов’язання і кооперація в цій сфері
мають узгоджуватися із зобов’язаннями
держав-членів НАТО в рамках чинної системи колективного захисту.

Сергій ЧЕРЕВАТИЙ

МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Реалії світової глобальної політики не
особливо прихильні до сповідників індивідуального методу підтримки національної
безпеки. Глобальний тероризм, кримінальні угруповання, кіберзлочини та загроза
розповсюдження зброї масового ураження
змушують країни, які ще декілька десятиліть тому ворогували, шукати шляхи до
об’єднання. Для нашої країни, враховуючи
її пострадянську спадщину та географічне положення, проблема належного підтримання рівня національної безпеки ще
актуальніша. В ході заходу, організованого
Офісом зв’язку НАТО в Україні, піднімалися актуальні питання національної безпеки та роль міжнародних організацій у
цьому. Серед учасників конференції були
такі поважні експерти, як міністр закордонних справ України Леонід Кожара,
колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, старший науковий співробітник Женевського
центру безпекової політики Пол Дунаі,
Директор Офісу зв’язку НАТО в Україні
Марчін Кожіел, глава Місії України при
НАТО Ігор Долгов і багато інших. Питання
взаємодії з міжнародними організаціями
набуває особливої актуальності з огляду на
позаблоковий статус нашої країни. Тобто,
розраховувати на пряму допомогу у разі загрози національній безпеці ми не можемо.
Проте це не заважає нам плідно розвивати
співпрацю з міжнародними організаціями
у тому числі для модернізації та реформування національного сектору безпеки. Зокрема, як зазначили ряд експертів, Україна
отримує від Північноатлантичного Альянсу допомогу в підготовці кадрів, утилізації
надлишкових зброї та боєприпасів, а також
відточує бойову майстерність власних військових у ході спільних військових навчань
і миротворчих місій. Наші військові присутні у всіх миротворчих місіях Альянсу від
початку їх проведення. Також розвивається
співпраця з іншими потужними організаціями, що займаються глобальною безОлександр
ЧАЛИЙ,
перший заступник
міністра закордонних справ України
(1998 – 2001 та
2003 – 2004 років):
– Україна – це
невелика країна з точки зору
сучасної геополітики, і в цьому контексті
ключовими чинниками безпеки є не армія,
не військова сила, а міжнародне право
і міжнародні організації. Як позаблокова країна Україна тим більше повинна
спиратися на ці дві фундаментальні речі
безпеки.

пекою. Зокрема, Україна є одним із важливих партнерів ООН у підтриманні миру
у неспокійних регіонах світу. З останніх
прикладів — прийняття рішення про відправку нашого миротворчого контингенту
до Конго. Впливає на регіональну безпеку
Україна і через Організацію з безпеки та
співробітництва в Європі, де нинішнього
року наша країна головує. Також плідно
розвиваються взаємини у галузі безпеки
з Європейським Союзом. Україна є найбільшим сусідом Європейського Союзу, а
відтак всебічно розвиває транскордонну
співпрацю, в тому числі у галузі безпеки.
Зокрема, вже вісім років діє Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Плідно
працюють українські прикордонники як
безпосередньо з колегами з країн ЄС, так
і з міжнародними структурами як Frontex,
Інтерпол, Європол. Також наша держава
доєдналася до антипіратської операції ЄС
«Аталанта». Зокрема, український фрегат
«Гетьман Сагайдачний» братиме участь в
операції Євросоюзу, що характерно після
завершення своєї місії у ідентичній антипіратській операції НАТО «Океанський
щит», а корвет «Тернопіль» задіяний в натівській антитерористичній операції в
Середземному морі «Активні зусилля». А
враховуючи, що у листопаді цього року
Україна планує підписати угоду про асоціацію з ЄС, можна спрогнозувати: співпраця
тільки зростатиме. Україна в перспективі

СТРАТЕГІЯ ПРАГМАТИЗМУ
Україна вже 22 роки розвивається як
самостійна держава. Звичайно, важко
було б уявити її прогрес у міжнародних
взаєминах без розвитку партнерства з
ключовими країнами регіону та світу. На
вищезгаданій конференції «Українська
призма: між стратегічним партнерством
і безпекою» експерти визначили ключовими стратегічними партнерами України 6 країн: США, Російську Федерацію,
Китай, Німеччину, Туреччину та Польщу.
Умовно їх можна поділити на глобальних
світових гравців і регіональних партнерів
України. Росія певною мірою поєднує ці
дві іпостасі. Сполучені Штати та Китай, як
зазначив аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Максим Бугрій,
це країни, які за визначенням відіграють
важливу роль у житті будь-якої держави.
Зважаючи на економічну потугу, а ці країни є першою та другою економікою світу, та військову міць. Китай, крім цього,
найпотужніший в демографічному плані.
Ці дві країни є постійними членами Ради
безпеки ООН і поряд з іншими ядерними
державами — гарантами безпеки Укра
їни — згідно з Будапештським договором
1994 року. Тому природно, що ці країни
визначені як стратегічні партнери України і до їх думки прислухаються на печерських пагорбах. Польща поряд з Росією
є нашим географічним сусідом, а також,
як зазначили експерти на конференції,

Марчін КОЖІЕЛ,
Директор Офісу зв’язку НАТО
в Україні:
– Ми сьогодні розуміємо, що
Україна вирішила: вона не хоче бути
членом Альянсу, і ми це поважаємо
тому, що це вибір суверенної країни.
Водночас ми через річну національну програму, яка включає 5 розділів,
пов’язаних з політичними та економічними питаннями, з реформами в секторі безпеки та оборони,
питаннями, пов’язаними з правовими аспектами або ресурсами,
через цей чудовий інструмент співпраці в нинішній політичностратегічній реальності наших відносин можемо і чудово підтримуємо Україну в цих 5-и ключових сферах в процесі реалізації різних реформ, спрямованих на забезпечення національної
безпеки України.

під час дискусій певною мірою зразком
для наслідування та провайдером у міжнародних організаціях. Важливим партнером для України є Німеччина. Якщо
ця країна сьогодні, можливо, не тягне на
роль повноцінного світового гравця, то як
лідер Європейського Союзу може претендувати на цей статус. Для нашої країни це
тим паче важливо з огляду на задекларований курс на євроінтеграцію. У відносинах
України з Німеччиною важливе значення
має і економічна співпраця. Адже на думку головного спеціаліста сектору Європи
Національного інституту стратегічних досліджень Світлани Гуцал, німецька економіка доволі стійко вийшла з світової кризи
та шукає шляхи розвитку. Важливим регіональним партнером України є Туреччина.
Особливо розвивається партнерство, як
зазначила науковий співробітник Одеського Національного університету імені
Мечникова Марина Воротнюк, у питаннях
Чорноморського регіону. Цікавим фактом
є те, що з 6 країн стратегічних партнерів
України, що розглядалися на конференції,
4 є членами Північноатлантичного Альянсу, а 2 Європейського Союзу. Це промовистий факт на доказ того, що міжнародні
організації суттєво впливають на розвиток
нашої країни. Адже Україна 1997-го року
підписала Хартію про особливе партнерство з НАТО і прагне підписати угоду про
асоціацію з ЄС.
РІЗНІ ВЕКТОРИ ОДНІЄЇ МЕТИ
Наша країна знаходиться у дуже важливому геополітичному регіоні. Це є певною перевагою, проте додає складності у
вибудовуванні власної зовнішньої політики. Адже доводиться враховувати інтереси
багатьох потужних світових гравців. Відтак керівництво держави та дипломатичний корпус налагоджували відносини з
багатьма країнами й організаціями з метою максимального відстоювання національних інтересів нашої держави. В свій
час експерти навіть охрестили таку політику «багатовекторністю». Та завжди ці
вектори підпорядковані одній меті – відстоюванню національних інтересів України, в тому числі підтримці на належному
рівні її національної безпеки.
n

Ігор ДОЛГОВ,
Глава Місії України при НАТО:
– Національна оборона – це
основний із наріжних каменів незалежності будь-якої держави, тому
в першу чергу ми виходимо з того, що
розраховуємо на власні оборонні сили.
На цьому реформуються Збройні Сили,
для цього у нас вдосконалюється оборонний сектор, міжнародні організації
– ООН, ОБСЄ, це форум і майданчик
для обговорення і вирішення конфліктних ситуацій, а також
поле для взаємодії. Універсальний інструмент – Рада безпеки,
до якої апелюють у тих чи інших ситуаціях, тому ми в цьому
плані не відрізняємося від інших країн Європи і маємо такі ж
права й гарантії. Чи потрібно нам додаткові гарантії – час
покаже.

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 39, 18 жовтня 2013 року

7

АВТОМОБІЛІСТУ НА ЗАМІТКУ

Андрій ГЕРАСИМКІВ

ЗИМОВА ГУМА
Це перше, на що потрібно
звернути увагу. Саме шини є
сполучною ланкою між дорогою та автомобілем. Без належного рівня зчеплення на холодному, мокрому, засніженому й
зледенілому покритті керувати
транспортним засобом досить
важко, а іноді й узагалі неможливо. Тому їздити взимку на літній гумі, яка на морозі сильно
твердне, не тільки нерозумно,
але й небезпечно. Якщо автомобіль експлуатується в місті,
то достатньо простих зимових
покришок. Якщо ж ви виїжджаєте за місто, не завадять шиповані шини. Бажано, щоб висота
протектора була не менше 4 міліметрів. Також збільшіть тиск у
колесах на 0,2 бар у порівнянні
з літнім тиском.
Існують ще так звані «всесезонки» – шини, придатні до
експлуатації круглий рік. Але
всесезонними їх можна назвати
хіба що для теплих і малосніжних європейських зим. За своїми
характеристиками вони поступаються як літній, так і зимовій
гумі, а якщо говорити про ресурс,
то всесезонки служать на 60-70%
менше сезонних шин.
У жодному разі не експериментуйте з установкою на одну
вісь зимової, а на іншу – літньої
гуми. Така «економія», як мінімум, суперечить здоровому глузду і може призвести до катастрофічних наслідків.
І пам'ятайте: краще заздалегідь «перевзути» своє авто ще до
настання перших снігопадів. Тоді
не доведеться гарячково шукати
в магазинах підходящу вам гуму і
простоювати у величезних чергах
на шиномонтаж.
ГАЛЬМА ТА КЕРМО
Не менш важливими ніж
покришки є стан механізму рульового управління і гальм. Незначний люфт керма, на який
влітку ви й уваги не звертали,
взимку може призвести до аварії. Це ж стосується і гальм.
Причому увагу слід звернути не
лише на гальмівні колодки, а й
диски, шланги та рідину. Навіть
мікротріщини на гальмівних
шлангах чи невеликі підтікання
гальмівної рідини з гальмівних
циліндрів вже є безумовною підставою для їх заміни. Слід також
пам'ятати про те, що гальмівну
рідину необхідно міняти один
раз на два–три роки. Пов'язано
це з тим, що вона, за рахунок
своєї гігроскопічності, вбирає
вологу з повітря. Отож при мінусовій температурі рідина може
замерзнути і розширитися, розірвавши гальмівні шланги. Про
наслідки таких подій, здається,
говорити не потрібно. До речі, за
статистикою серед неполадок,
які найчастіше стають причиною ДТП, є саме несправності
гальмівної системи – до 50%.
ПІДГОТОВКА ДВИГУНА
Мотор – серце автомобіля.
Часто взимку його запуск стає гострою проблемою для автолюбителя. Однією з причин цієї недуги
є загусла в мороз моторна олива,
яка затрудняє рух колінчастого

вала. Тому, щоб полегшити собі
й силовому агрегату життя, перед
зимовим сезоном необхідно залити в двигун масло зі зниженим
індексом в'язкості. Перша цифра
в маркуванні такого мастила має
бути не більше 10. Повинна бути
в маркуванні й літера W (від англійського слова winter – зима),
наприклад 10W40 або 5W40.
Найстабільнішу в'язкість має
синтетичне моторне масло. Але
якщо двигун вашого авто не роз-

стати заручником «сівшої» АКБ,
необхідно дотримуватися простих рекомендацій. Передусім
– регулярно стежити за рівнем
заряду акумулятора. Фахівці взагалі рекомендують підзаряджати
автомобільну батарею двічі на
рік (восени і весною). Якщо ж
акумулятор ще влітку «барахлив»
– це вірний сигнал для його заміни.
Деякі автолюбителі намагаються встановити батарею біль-

порожнин кузова. При виявленні
сколів фарби чи плямок іржі їх
потрібно ретельно обробити антикорозійною рідиною і накласти на це місце шар ´рунтовки.
Необхідно пам'ятати, що для
якісного нанесення антикорозійного покриття поверхню кузова
потрібно ретельно очистити, вимити і просушити. Зробити це
самостійно без спеціального обладнання складно. Відтак краще
ці роботи проводити на СТО.

А ваш «залізний кінь»
до зими готовий?

Ще на початку жовтня зима нагадала про себе українцям легким морозцем.
І хоча зараз ми насолоджуємося останніми теплими днями, проте рано чи
пізно природа зробить свою справу, і стовпчик термометра опуститься нижче
нуля, а на шляхах з’явиться ожеледиця. Саме в цей період проявляються всі
слабкі місця автомобіля, які приносять непередбачувані проблеми і додаткові
витрати. Відтак кожному автолюбителю слід потурбуватися про підготовку
свого «залізного коня» до зими. Для цього, звичайно, можна звернутися в
автосервіс, але значна частина автомобілістів воліють займатися такими
роботами самостійно. У такому випадку «міні–діагностика» повинна включати
стандартний набір процедур.
рахований на його експлуатацію,
не варто експериментувати. Гума
сальників та інших деталей може
бути не розрахована на взаємодію з хімічними компонентами
такої оливи, й ці деталі швидко
вийдуть із ладу. Небажане також і
комбінування різних марок мастил, навіть якщо вони однакові
за в'язкістю.
Крім того, необхідно переконатися в придатності охолоджувальної рідини. Зазирніть до
розширювального бачка. Якщо
ви побачите в ньому каламутну
рідину бурого кольору або воду, її
слід замінити на новий антифриз
із обов'язковим промиванням
усієї системи охолодження. Як і
у випадку з мастилом, змішувати
«незамерзайку» різних виробників не рекомендується. Пов'язано
це з тим, що охолоджуючі рідини
різних марок можуть бути несумісними за хімічним складом.
АКБ
Водії зі стажем не з чуток
знають, якими неприємностями
взимку може обернутися акумулятор, що розрядився. На жаль,
у сильний мороз елементи живлення значно швидше втрачають
свій заряд, і в якийсь момент стають нездатними крутити стартер
з достатньою швидкістю. Щоб не

шої потужності, ніж передбачено
заводом-виробником. Це шкідливо як для генератора (додаткове навантаження при заряді), так
і самої АКБ (вона не повністю
заряджається, що скорочує термін служби).
Також слід обов'язково очистити від окислення клеми акумулятора. Щодо іншого електроустаткування, зверніть увагу
на стан ременя генератора. Він
не повинен мати тріщин, куйовдитися, бути замасленим. Перевірте його натяжку. Від роботи
генератора багато в чому залежатиме підзарядка акумуляторної батареї та функціонування
системи електроустаткування в
цілому.
КУЗОВ –
НАЙДОРОЖЧА ДЕТАЛЬ
Волога, бруд, перепади температур, дороги щедро посипані сіллю та іншими реагентами
– справжній жах для кузова вашого автомобіля. Причому неприємності ці не відразу помітні.
На їздових якостях машини вони
майже не позначаються, а от метал кузова псується сильно. Тому
при підготовці до зими не буде
зайвим перевірити стан лакофарбового покриття, днища, порогів, арок та інших прихованих

Для запобігання появи мікротріщин на фарбі авто можна
покрити воском. Він створює
зовнішню плівку і захистить
кузов від утворення іржі та пошкоджень. Перевірки й профілактики вимагають деталі підвіски і ходової частини, а також усі
гумотехнічні вироби: сайлентблоки, пильники, ущільнювачі
тощо.
АБИ ВСЕ БАЧИТИ
Оглядовість – невід'ємний
елемент безпеки та комфорту.
Отже, варто приділити увагу роботі склоочисників, системам
обмиву та обігріву стекол. Якщо
щітки зносилися, скло погано
очищується, на ньому залишаються смуги з брудом, то «двірники» слід замінити. Несправності в системах обігріву або
обдуву також потрібно негайно
усунути, адже їзда з запітнілими
вікнами – небезпечна і важка.
Заміну склоомиваючої рідини з літньої на морозостійку,
слід зробити завчасно. Настане
мороз, і вода змерзне – бачок ви,
можливо, і відігрієте, а от патрубки навряд чи. Після того як залита зимова рідина, обов'язково
промийте кілька разів скло, щоб
рідина потрапила в усі патрубки.
До того ж, зимовий варіант оми-

вача не лише добре очищає скло,
але й запобігає обмерзанню розпилювача, а також береже щітки
склоочисників від зношування.
ПРО ВСЯК ВИПАДОК
Слід пам’ятати, що взимку
автолюбителів може спіткати халепа не лише на дорозі, але ще
й до того, як машина залишить
межі автостоянки. Тому, аби ваше
авто не перетворилося із засобу
пересування в додаткове джерело
головного болю, слід знати короткий список речей, які можуть
виявитися корисними в зимовий
період експлуатації.
По-перше, крім обов'язкової
аптечки, вогнегасника і набору
інструментів, у зимовому арсеналі автомобіліста мають бути такі
аксесуари, як: лопата, дроти для
«прикурювання», буксирувальний трос, рукавички й скребок зі
щіткою.
Щоб не опинитися в ситуації,
коли вранці автомобіль відмовляється пускати вас всередину
(гумові ущільнювачі примерзли
до металу), заздалегідь обробіть
ущільнювачі дверей і багажника
силіконом. Досить типовими для
нашої зими є й випадки, коли замерзає дверний замок. Декілька
крапель спеціальної розморожуючої рідини за 1-2 хвилини
можуть не тільки «відігріти» замок, але й звільнити з крижаного
полону «двірники», що примерзли до скла. Головне – не забувати
балончик в салоні авто.
Запустивши двигун при температурі повітря нижче 0ОС, не
поспішайте відразу зриватися з
місця. Дайте мотору кілька хвилин на прогрів, після чого можна
акуратно, без різких рухів рушати, не розкручуючи двигун вище
2000 об/хв. Не форсуйте події!
Пам'ятайте, що вийти на робочу
температуру необхідно не тільки
мотору, але й коробці передач,
мостам та іншим вузлам, тому
перші кілометри після тривалої
стоянки на морозі потрібно проїхати в спокійному режимі.
Власникам автомобілів з інжекторним двигуном експерти
рекомендують частіше наповнювати бензобак пальним. Адже
чим менше в баку повітря, тим
менше мікрокристалів вологи
осідає у паливі. У зворотньому
випадку вони накопичуються на
дні, а потім гублять бензонасос і
паливну систему.
Крім того, взимку небажано залишати автомобіль на ніч
на ручному гальмі. Це загрожує
тим, що колодки примерзнуть, і
ви зможете рушити з місця тільки «зірвавши» їх. Набагато краще
залишати авто на передачі, а під
колеса підкладати упори.
Загалом, якщо ви постійно
стежите за станом свого «залізного друга», то підготовка
машини до зимового сезону не
вимагає великих фінансових витрат, але все ж день–два копіткої
роботи вам гарантовано. Головне, що варто пам'ятати: готуватися до зими треба не тоді, коли
випав перший сніг, а заздалегідь.
Будь-який погожий осінній день
можна присвятити комплексній
підготовці авто, не розраховуючи
на прихильність природи, яка, як
відомо, любить підносити несподівані сюрпризи. Сподіваємося,
що наші рекомендації вам у цьому допоможуть!
n
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09:00 «СУТІНКИ»

10:35 «КОХАННЯ І ГОЛУБИ»

14:45 «ОПЕРАЦІЯ «И»...»

22:50 «ЯК ОБІКРАСТИ ХМАРОЧОС»

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

1+1

УКРАЇНА

Сімнадцятирічна дівчина Белла
разом із батьком переїжджає в
невелике містечко. Вона закохується в загадкового однокласника, який, як виявилося, походить із родини вампірів, які відмовилися від нападів на людей.

Міська розлучниця запаморочила голову наївному Васі Кузякіну, і він пішов із родини. Однак
саме ця подія змусила зрозуміти, як любить Василь свою дружину і дітей. Тільки от чи пробачить вона його...

Комедія, що складається з трьох
новел, головний герой яких —
студент Шурик — постійно потрапляє з однієї халепи в іншу,
але з приголомшливим самовладанням виходить із найнесподіванішої ситуації.

Джошу Ковачу не пощастило —
його обдурив фінансист-лиходій, який живе в розкішних
апартаментах на верхньому поверсі хмарочоса. Щоб повернути гроші, Джош із друзями наважується на крадіжку...

ПЕРШИЙ
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20, 08.20 Тема дня
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00 Пiдсумки тижня
09.50 Полiттеатр
10.10 Без цензури
10.40, 15.35 Т/с «Таємниця
старого мосту»
11.30 Секрети успiху
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Книга.ua
13.20 Не вiр худому кухарю
13.45 Хто в домi хазяїн?
14.10 Право на захист
14.30 Темний силует
14.40 Вiкно в Америку
15.15 Euronews
15.20 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Життя на рiвних
16.20 Т/с «Вiчний поклик»
18.05 Агро-News
18.45 Фiнансова
перспектива
18.55, 04.00 Сiльрада
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Свiт спорту
21.45 Хiти ХХ сторiччя
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.25 На слуху
23.50 Д/ф «Великi битви.
Перша свiтова вiйна»
00.40 Вiд першої особи
01.45 Про головне

ІНТЕР
05.25 Х/ф «Кактус i
Олена»
Діма на прізвисько Кактус з юності закоханий в
Олену. Але шлях
до серця красуні
не найлегший. А
незабаром Кактус дізнається,
що вона зустрічається з суперником, його ж однокласником Олегом, сином відомого в місті прокурора.

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
12.00
12.20
13.45
14.40
15.45
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
01.00

Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Танцi
марiонеток»
Новини
Т/с «Танцi
марiонеток»
Судовi справи
Сiмейний суд
Чекай на мене
Новини
Стосується кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Т/с «Легальний
допiнг»
Профiлактика

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

ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей
05.00 Свiтанок
06.00 Дiловi факти
06.10 Економiчний

ТСН-Тиждень
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
10.45 Х/ф «Сила серця»
Марія приїхала з
невеликого села
вчитися у Москву. І спочатку
все складається
непогано: успіхи
в навчанні, взаємне кохання.
Однак раптом
все руйнується –
заради термінової й дорогої кардіологічної операції, необхідної
молодшому братикові.

14.45 Х/ф «Операцiя «И»
16.45
17.10
19.30
20.15
21.35
22.45
23.55
00.10
03.00
03.25
04.50
05.05

та iншi пригоди
Шурика»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Грошi
ТСН
Х/ф «Алi»
ТСН. Особливе
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
ТСН
Грошi

06.20
06.45
07.30
07.35
08.45
09.15
10.10
10.15
12.45
13.00
18.45
19.25
20.10
22.00
23.00
01.05

iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Факти тижня
Факти. Ранок
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
Факти. День
Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Т/с «Пастка»
Четверта
вежа
Свобода
слова
Х/ф «Посейдон» Y

СТБ
05.30 Чужi помилки
06.15 Усе буде добре!
07.55 Неймовiрна

09.35
10.35
12.45
15.00
16.00
18.00
18.20
19.55
22.00
22.25
23.25
00.50
01.50

правда про
зiрок
Зiркове життя
Х/ф «Кохання
i голуби» W
Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти
жiнок
Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Куб-4
«Вікна»-новини
Детектор брехнi-4
Один за всiх
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Справа
№ 306» W

На одній з московських вулиць
легковою машиною збита жінка
похилого віку, а
потім і постовий
міліціонер, який
намагався затримати авто. Немає
ні документів, ні
доказів, однак
працівники карного розшуку починають розслідування цієї
справи.

Під ударом величезної хвилі в Атлантичному океані круїзний лайнер
за кілька секунд
перевертається і
починає тонути,
змушуючи пасажирів докладати
неймовірних зусиль, щоб вибратися з кораблямогили на поверхню!

02.40 Про-Ziкаве.ua
02.50 Свобода слова

НОВИЙ
05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до

03.05 Нiчний ефiр

06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.15
13.50
13.55
14.35
14.55
16.00
16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.30
00.40
01.40
03.05
03.10
03.15
04.15
04.20
04.45
05.00
05.05

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Х/ф «Сутiнки»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
Т/с «До смертi гарна»
Спiвай, якщо зможеш
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Веронiка Марс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Розквiт українського
кiно
Зона ночi
Драй Хмара. Останнi
сторiнки
Генiй смiху
Зона ночi
Так нiхто не кохав

НТН
05.40 Х/ф «Салон краси»
07.05 Х/ф «Вторгнення»
08.35, 02.55 Агенти впливу
09.30, 04.25 Правда життя
10.00 Х/ф «Випадок у
квадратi 36-80»
11.15 Т/с «Далекобiйники»
15.10 Т/с «Бiлi вовки»

19.00, 21.30, 01.55, 03.55
19.30
22.00
23.00
00.00
01.00
02.25
05.25
05.35

Свiдок
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»
Т/с «Елементарно»
Т/с «CSI. Маямi-10»
Т/с «Забутi»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
М/ф «Бобiк у гостях у
Барбоса»
М/ф «Легенди
перуанських
iндiанцiв»

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.50, 21.00 Країна У
10.55, 00.25 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
11.55 Зупинiть, я
закохалась!
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.00 Принцеса тут я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.05 Дурнів+1
23.45 Т/с «Секс i мiсто»
01.15 Теорiя зради-2
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

УКРАЇНА
05.10 Х/ф «Серце без
замка»

07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 02.35 Щиросерде
зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 14.10, 17.20 Т/с
«Слiд»

10.00 Х/ф «Намисто»
12.00, 04.15 Нехай говорять
13.10 Кохаю! Чекаю!
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20, 03.35 Говорить
Україна

20.00 Т/с «Карпов. Сезон
другий»

22.50 Х/ф «Як обiкрасти
хмарочос» Y

01.00 Х/ф «Страх» X
ФУТБОЛ
07.20 Futbol Mundial
08.00 Чемпiонат України.
«Зоря» –
«Севастополь»
10.15, 16.50 Великий
футбол
12.00 Чемпiонат Iспанiї.
«Реал» – «Малага»
14.00, 00.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
14.40 Чемпiонат України.
«Iллiчiвець» –
«Шахтар»
18.30 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру
19.20, 00.55 Чемпiонат
Iспанiї. Огляд туру
20.30, 01.55 Європейський
weekend
21.55 Live. Чемпiонат
Англiї. «Крiстал
Пелес» – «Фулгем»
03.35 Чемпiонат України.
«Ворскла» –
«Металург»
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23:20 «ХИМЕРА»

00:20 «СВІЙ ХЛОПЕЦЬ»

02:20 «ДИКІСТЬ-2»

1+1

ІНТЕР

ICTV

Ельза та Клайв синтезували ДНК
людини і тварини. У результаті
на світ з'явилася дівчинка, яка
згодом стала жінкою-химерою.
Вона має особливий зв'язок зі
своїми творцями, і це загрожує
їм смертельною небезпекою.

Старіючий боксер занадто багато п`є, однак не хоче упустити свій останній шанс досягти
успіху в житті. Вокен грає його
товариша, цинічного та безжального шахрая.

«Червоний Жовтень» — російський ядерний підводний човен
— під командуванням капітана
Марко Реміуса прямує до узбережжя США. Американський
уряд вважає, що Реміус планує
напад.

17-річна школярка Брітні готується вступити в права спадщини після смерті свого вітчима,
але раптом її однокласниця
Майя надає докази того, що законною спадкоємицею є вона.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.20 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.35, 20.55 Офiцiйна

04.35 Т/с «Дельта»
05.20 Т/с «Легальний

хронiка

09.45, 16.25 Т/с «Таємниця
старого мосту»

10.25 Т/с «Агент

00:30 «ПОЛЮВАННЯ НА «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

ICTV

особливого
призначення»
11.20 Нехай вам буде
кольорово
12.05, 18.45, 21.30 Дiловий
свiт
12.20 Кордон держави
12.35 Шеф-кухар країни
13.25 Х/ф «Безсмертний
гарнiзон»
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор
15.30 Крок до зiрок
17.05 Т/с «Вiчний поклик»
18.35 Фiнансова
перспектива
19.05 Останні
попередження
19.30 Формула захисту
19.40 Концертна програма
О. Пєскова
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма
О. Малiнiна
«Романси»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Д/ф «Великi битви.
Блiцкриг»
00.40 Вiд першої особи
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.20
13.45
14.45
15.50
16.45
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
00.30
03.10
03.50

допiнг»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Т/с «Легальний
допiнг»
Х/ф «Полювання
на «Червоний
Жовтень» Y
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
11.25
12.30
13.30
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.35
22.45
00.05
00.20
02.25
03.10
05.00

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Мiняю жiнку-8
ТСН
Х/ф «Свiй
хлопець» Y
Т/с «Пильна
робота»
Х/ф «Свiй
хлопець» Y
Росiйськi сiмейнi
драми

04.30
04.55
05.55
06.05
06.15
06.40
07.15
07.20
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.20
14.45
16.40
18.45
19.25
20.10
22.05
23.20
01.25
02.20
03.55
04.35

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Головна програма
(повтор)
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Пастка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пастка»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Химера» Y
Навчiть нас
жити
Х/ф «Дикiсть-2» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.40 Чужi помилки
06.20 Усе буде добре!
08.05 Неймовiрна правда
10.00
11.55
13.55
15.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.25
23.25
03.00
03.45

про зiрок
Х/ф «Кардiограма
кохання» W
Х/ф «Торкнутися
неба»
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
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Великий
атракцiон» W

Внучка старого
льотчика, весела
і талановита дівчина Маша, мріє
стати цирковою
артисткою. На
шляху до мрії їй
доведеться подолати чимало
труднощів і,
перш за все,
знайти спільну
мову з вічно сердитим адміністратором цирку.

05.05 Нiчний ефiр

05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до
06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.30
14.55
16.00
16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.15
00.25
01.25
02.55
03.00
04.00
04.05
04.20
04.50
04.55
05.10

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
Т/с «До смертi гарна»
Знайти крайнього
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Веронiка Марс»
Зона ночi
Становлення
українського нiмого
кiно
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Тягар
мовчання
Червона Земля (Terra
Vermelha)
Зона ночi
Життя в обiймах
квiтiв
Незнайомка

НТН

05.50 Х/ф «Випадок у
квадратi 36-80»
07.00 Х/ф «Полювання на
єдинорога»

08.30, 16.45, 19.00, 21.30,
01.50, 05.00 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi

УКРАЇНА

06.00, 05.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.10 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00
Т/с «Слiд»

10.00, 20.00 Т/с «Карпов.
Сезон другий»

розбитих лiхтарiв-9»
14.45, 17.00 Т/с «Пiд
прикриттям»
22.00 Т/с «Елементарно»
23.00 Т/с «CSI. Маямi-10»
00.00 Т/с «Забутi»
01.00 Т/с «Закон i порядок»
02.20 Речовий доказ
03.25 Агенти впливу
05.30 Правда життя
ТЕТ

12.00, 04.10 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова

06.00, 08.55 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Даша-

08.00 Чемпiонат України.

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.50, 21.00 Країна У
10.55, 00.25 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.00 Принцеса тут я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

iсторiя»

19.20, 03.30 Говорить
Україна

23.45 Т/с «Ментовськi
вiйни-6»

01.30 Х/ф «Як обiкрасти
хмарочос» Y
ФУТБОЛ
«Металург» –
«Таврiя»

11.55, 21.00, 04.55 Futbol
Mundial

12.25 Великий футбол
14.00, 15.00, 19.30, 20.30
14.30

17.45
18.55
20.00

21.30

Лiга Чемпiонiв:
зворотнiй вiдлiк
Live. Пресконференцiя
С. Хююпя. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
Live. Пресконференцiя
М. Луческу. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
Лiга Чемпiонiв 20042005. «Байєр» –
«Динамо»
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13:20 «БРИЗКИ ШАМПАНСЬКОГО»

23:15 «РОНІН»

01:40 «МЕРКУРІЙ У НЕБЕЗПЕЦІ»

02:30 «ЗАКОННИЙ ШЛЮБ»

ПЕРШИЙ

ICTV

УКРАЇНА

СТБ

Драма за повістю «Відпустка
через поранення». У травні 1942
року молодий лейтенант отримує відпустку і їде до рідних. Але
до кінця війни ще далеко, поруч
гинуть люди — і від цього нерадісна його відпустка...

Ронін — це самурай, який не зміг
уберегти від загибелі господаря.
Зганеблений, він стає найманцем. Чотирьох таких ронінів, які
позбулися роботи, наймають,
щоб заволодіти кейсом в Ніцці,
який добре охороняють.

Спеціальний агент ФБР Арт
Джеффріс відсторонений від
польових операцій за невиконання наказу. Випадок закидає
його на місце розслідування
вбивства батьків хворого на аутизм хлопчика Саймона...

Дія фільму відбувається під час
Великої Вітчизняної війни. Бажаючи допомогти евакуйованій з
Москви хворій дівчині, молодий
актор укладає з нею фіктивний
шлюб — це дасть їй можливість
повернутися до столиці...

ПЕРШИЙ
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20, 08.20 Тема дня
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25

ІНТЕР
04.35 Т/с «Дельта»
05.20 Т/с «Легальний

Пiдсумки дня
09.30, 03.35 Уряд на зв'язку
з громадянами
10.00, 03.00 Вступне слово
Прем'єр-мiнiстра
України на засiданнi
уряду
10.15 Т/с «Агент
особливого
призначення»
11.10 Д/ф «Пошук Мазепи»
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Формула захисту
12.35 Свiтло
12.55 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
13.20 Х/ф «Бризки
шампанського»
14.55, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.00 Парламентськi
слухання у Верховнiй
Радi України
18.05, 01.40 Про головне
18.40 Фiнансова
перспектива
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
20.50 Лото «Мегалот»
20.55 Офiцiйна хронiка
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма
«Я люблю тебе,
Україно»
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.25 На слуху
23.50 Д/ф «Великi битви.
Битва за Британiю»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.20
13.45
14.45
15.50
16.45
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
00.30
02.35
03.50

допiнг»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Т/с «Легальний
допiнг»
Х/ф «Недоторканi» Y
Д/ф «Шкiдливий
здоровий спосiб
життя»
Стосується
кожного

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

11.25
12.30
13.30
14.30
15.35
16.45
17.10
19.30
20.20
21.30

23.55
00.10
00.35
02.20
03.50
05.15

Служба розшуку дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пильна робота»
Т/с «Пильна робота»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Футбол. Лiга
Чемпiонiв. «Байєр»
(Леверкузен) –
«Шахтар» (Донецьк)
ТСН
Тачки-2
Х/ф «Аварiйне
занурення» Y
Т/с «Пильна робота»
Х/ф «Аварiйне
занурення» Y
ТСН. Особливе

ICTV
04.40 Служба розшуку

04.50
05.20
06.20
06.30
06.40
07.05
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.30
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.10
22.05
23.15
01.45
02.10
03.50
04.35

дiтей
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Четверта вежа
(повтор)
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Пастка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пастка»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Ронiн» Y
Кримiнальний
облом
Х/ф «Зведення
рахунків потокійськи» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

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

НОВИЙ
05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до

про зiрок
10.00 Зiркове життя
10.55 Врятуйте нашу
сiм'ю-2
13.55 Битва екстрасенсiв

06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.25
14.55
16.00

У кожному випуску програми екстрасенси розслідують гучну
кримінальну
справу або містичну історію.
Паралельно з ними розслідування
веде експерткриміналіст. Вони виїжджають на
місце подій і роблять свої висновки. У програмі
ясновидці розкривають злочини, коли міліція
безсила.

15.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
01.40
02.30
04.00

Звана вечеря
Усе буде добре!
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
МайстерШеф-3
«Вікна»-новини
МайстерШеф-3
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Законний
шлюб» W
Нiчний ефiр

16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
00.15
01.15
02.40
02.45
02.50
03.45
03.50
04.15
04.35
04.40

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
Т/с «До смертi гарна»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Веронiка Марс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Любов
Зона ночi
Зима надiї
Перетворення
Зона ночi
Микола Лисенко

НТН
06.00 Х/ф «Подвиг Одеси»
08.30, 16.45, 19.00, 21.30,
01.50, 03.25 Свiдок
09.00 Кримiнальнi справи
10.00 До суду
12.00 Т/с «Детективи»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв-9»

14.45, 17.00 Т/с «Пiд
22.00
23.00
00.00
01.00
02.20
02.55
03.55
04.25

прикриттям»
Т/с «Елементарно»
Т/с «CSI. Маямi-10»
Т/с «Забутi»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя
М/ф «Жирафа та
окуляри»

ТЕТ
06.00, 08.55 «Єралаш»
06.30 Телепузики
07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.50, 21.00 Країна У
10.55, 00.25 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.00 Принцеса тут я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00 Подiї
07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання

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

10.00, 20.00 Т/с «Карпов.
Сезон другий»

12.00, 04.20 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20 Говорить Україна
21.30 Футбол. Лiга

Чемпiонiв «Байєр» –
«Шахтар»
23.50 Т/с «Ментовськi
вiйни-6»
01.40 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi» Y

ФУТБОЛ
08.00 Лiга Чемпiонiв 20042005. «Байєр» –
«Динамо»
10.30, 16.00 Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.45 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
13.25 Futbol Mundial
18.00 Лiга Чемпiонiв:
зворотнiй вiдлiк
18.45 Live. Лiга Чемпiонiв
УЄФА. ЦСКА – «Ман
Сiтi»
21.00, 22.35, 23.45 Нiч Лiги
Чемпiонiв: головний
матч
21.40, 22.50 Live. Найкращi
моменти матчiв. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
01.00 Огляд середи. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
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12:30 «ТЕГЕРАН-43»

23:15 «НІКІТА»

01:30 «ШАКАЛ»

01:55 «ГОЛОВНОЮ ВУЛИЦЕЮ З ОРКЕСТРОМ»

ПЕРШИЙ

ICTV

УКРАЇНА

СТБ

За завданням гітлерівського керівництва напередодні переговорів глав урядів трьох держав до
Тегерана з метою підготовки теракту проникає група нацистських агентів на чолі з професійним
убивцею Максом Рішаром.

Нікіта — ім'я дівчини, засудженої
за вбивство до 30 років в'язниці. Її агресивний і незалежний
характер наводить слідчого на
думку направити підсудну на
спецкурси з підготовки агентів
секретних служб.

Терек Мурад кидає виклик директору ФБР. За 70 млн. доларів
Мурад наймає кілера на прізвисько «Шакал». Єдина людина,
здатна його впізнати, — терорист Діклан Малкуїнн, який відбуває свій термін у в'язниці.

П'ятдесятирічний Василь Муравін приходить до висновку, що
життя не вдалося: вдома його не
поважають, немає ні кохання, ні
взаєморозуміння. Він бере в
руки стару вірну гітару і вирішує
жити по-іншому...

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00,
04.15 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45, 07.45 Гiсть студiї
07.20 Ера будiвництва
07.25 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
08.15 Огляд преси
08.20 Тема дня
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00 Пiдсумки дня
09.35, 20.55 Офiцiйна

04.35 Т/с «Дельта»
05.20 Т/с «Легальний

хронiка
09.45, 16.25 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.25 Т/с «Агент
особливого
призначення»
11.20 Нехай вам буде
кольорово
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.30 Х/ф «Тегеран-43»
15.15 Euronews
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор
15.35 Українська пiсня
17.10 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.10 Останні
попередження
19.30, 01.40 Про головне
19.50 Надвечiр'я
21.40 Свiт спорту
21.45 Концертна програма
«Я люблю тебе,
Україно»
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.25 На слуху
23.50 Д/ф «Великi битви.
Висадка в
Нормандiю»

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.20
13.45
14.45
15.50
16.45
17.50
18.00
19.00
20.00
20.30
22.25
00.30
02.15
03.10
03.50

допiнг»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Слiдство вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Стосується
кожного
Т/с «Дельта»
Подробицi
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Т/с «Легальний
допiнг»
Х/ф «Перехрестя» X
Подробицi
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
11.30
12.35
13.35
14.35
15.35
16.45
17.10
19.30
20.15
21.25
22.45
00.00
00.15
01.50
03.25
04.55
05.10

дiтей
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН
Кохання без
кордонiв
Х/ф «Янгол
мимоволi»
Т/с «Пильна робота»
ТСН
ТСН. Особливе

04.45
05.15
06.15
06.20
06.30
06.55
07.40
07.45
08.45
09.15
10.10
10.25
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.10
22.05
23.15
01.40
02.10
04.10

СТБ
Факти
Свiтанок
Дiловi факти
Економiчний
iнтерес
Т/с «Таксi»
Т/с «Леся+Рома»
Дiловi факти
Провокатор
Факти. Ранок
Надзвичайнi
новини
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Пастка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi
новини
Т/с «Пастка»
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Х/ф «Нiкiта» Y
Кримiнальний
облом
Х/ф «Ронiн» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

06.00 Чужi помилки
06.40 Усе буде добре!
08.20 Неймовiрна правда
про зiрок
10.00 Кохана, ми вбиваємо
дiтей
13.55 Битва екстрасенсiв
15.00 Звана вечеря
Кулінарне шоу,
герої якого мають виявити дива
гостинності. Щотижня в боротьбу
за звання кращого господаря
вступають п’ять
претендентів різних професій, захоплень і кулінарних пристрастей.
Головне – створити для гостей
незабутню атмосферу свята.

16.00 Усе буде добре!
18.00 «Вікна»-новини
18.20 Неймовiрна правда
про зiрок
Зваженi та щасливi-3
«Вікна»-новини
Зваженi та щасливi-3
Т/с «Доктор Хаус»
Х/ф «Головною
вулицею з
оркестром» W
03.25 Нiчний ефiр

20.00
22.00
22.40
01.00
01.55

05.25 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до
06.10
06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.25
14.55
15.55
16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
00.15
01.15
02.40
02.45
02.50
03.40
03.45
04.25
04.45
04.50
05.00

успiху»
Teen Time
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
Т/с «До смертi гарна»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Веронiка Марс»
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
Українцi. Надiя
Зона ночi
Зiрка Вавiлова
Нiмфея Кандiда
Зона ночi
Тася
Сон А. Костомарової

УКРАЇНА

НТН

04.45, 14.50, 17.00 Т/с «Пiд 06.10, 05.15 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00
прикриттям»
Подiї
08.30, 16.45, 19.00, 21.30,
01.55, 03.25 Свiдок 07.30, 15.25 Щиросерде
зiзнання
09.00 Кримiнальнi справи
08.00 Т/с «Подружжя»
10.00 До суду
09.10, 13.10, 17.20, 22.00
12.00 Т/с «Детективи»
Т/с «Слiд»
13.00, 19.30 Т/с «Вулицi
10.00 Т/с «Карпов. Сезон
22.00
23.00
00.00
01.00
02.25
02.55
03.55
04.30

розбитих лiхтарiв-9»
Т/с «Елементарно»
Т/с «CSI. Маямi-10»
Т/с «Забутi»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Агенти впливу
Правда життя
М/ф «Марiйка та
Ведмiдь»

ТЕТ

07.00 Малята-твiйнята
07.30 М/с «Даша-

дослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.50, 21.00 Країна У
10.55, 00.25 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
12.50 Косметичний ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.00 Принцеса тут я!
19.00 Моду народу
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.05 Вiталька
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

другий»

12.00, 04.25 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова
iсторiя»

19.20 Говорить Україна
19.50 Футбол. Лiга Європи.
«Динамо Київ» – «Тун»

23.45 Т/с «Ментовськi
вiйни-6»

01.30 Х/ф «Шакал» Y
ФУТБОЛ
08.00, 16.20 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Байєр» –
«Шахтар»
10.35 Найкращi моменти
матчiв. Лiга Чемпiонiв
УЄФА
12.40 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
ЦСКА – «Ман Сiтi»
18.30, 00.00 Шлях до
Турина
19.50 Live. Лiга Європи
УЄФА. «Динамо» –
«Тун»
21.55 Live. Лiга Європи
УЄФА.
«Чорноморець» –
«Лудогорець»
01.25 Лiга Європи УЄФА.
«Слован» – «Севiлья»
03.35 Лiга Європи УЄФА.
«Динамо» – «Тун»
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23:00 «БОЖЕВІЛЬНЕ ПОБАЧЕННЯ»

23:45 «КНИГА ІЛАЯ»

00:55 «ЛЕГКОВАЖНА ПОВЕДІНКА»

01:55 «ВТЕЧА ЧАРЛІ РАЙТА»

1+1

ICTV

1+1

ICTV

Нудне життя подружжя Фостер
має урізноманітнити вечеря в
ресторані. Так і вийшло, адже
варто було їм відрекомендуватися чужими іменами, щоб отримати столик без черги, — і
почалися божевільні пригоди .

Після катастрофи Америка перетворилася на випалену пустелю.
Безкрайніми дорогами, що кишать бандами, ворогуючими між
собою за воду і їжу, мандрує
мудрий Ілай, потрапляючи в похмурі тенета сущого пекла...

Джон Вітекер пристрасно закохується в сексуальну Ларіту. Але
опинившись у класичному манірному англійському домі,
розпещена красуня мусить витримати смертельну сутичку... зі
свекрухою.

Провернувши аферу на 2 мільярди доларів, ділок намагався залягти на дно в Мексиці, але на
нього і його гроші починається
справжнє полювання. Хто залишиться живим у грі без правил,
щоб розповісти цю історію?

ПЕРШИЙ
06.25 Доброго ранку,
Україно!

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 12.00, 15.00,
18.20, 01.20, 03.00,
04.15 Новини
06.35 Хочу все знати
06.45 Гiсть студiї
07.20, 07.40 Країна on-line
07.35 Ера бiзнесу
07.45, 08.20 Тема дня
08.15 Огляд преси
08.35 Ранковi поради
08.45 Кориснi поради
09.00, 21.00, 05.25

Пiдсумки дня
09.35 Офiцiйна хронiка
09.45, 16.15 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10.25 Т/с «Агент
особливого
призначення»
11.20, 04.25 Нехай вам
буде кольорово
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
свiт
12.25 Вiра. Надiя. Любов
13.30 Х/ф «Невiдомi
сторiнки iз життя
розвiдника»
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Дiловий свiт.
Агросектор
15.40 Рояль у кущах
16.55 Т/с «Вiчний поклик»
18.40 Фiнансова
перспектива
19.15 Фестиваль гумору
«Умора»
21.40 Фольк-music
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Секунда
удачi»
23.20 Бенефiс
М. Поплавського у
Москвi
01.40 Про головне
02.00 ТелеАкадемiя

ІНТЕР
04.35 Т/с «Дельта»
05.20 Т/с «Легальний

07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
09.00
09.10
11.10
12.00
12.20
13.45
14.45
15.50
16.45
17.50
18.00
20.00
20.30
00.40
02.20
02.50
04.10

допiнг»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Ранок з «Iнтером»
Новини
Т/с «Вона не могла
iнакше»
Слiдство
вели...
Новини
Слiдство
вели...
Судовi справи
Сiмейний
суд
Давай одружимося в
Українi
Т/с «Хатня робiтниця»
Новини
Т/с «Дельта»
Подробицi
Шустер Live
Х/ф «Степфордськi
дружини» Y
Подробицi
Д/ф «Брюнетки
проти
блондинок»
Т/с «Дельта»

1+1
06.00
06.45
07.00
07.10
08.00
08.05

08.10
09.00
09.05
10.55
12.00
13.00
14.20
15.30
16.45
17.10
19.30
20.15
21.00
23.00
00.55
02.25
03.10
04.45
05.10

ICTV
04.30 Служба розшуку дiтей
04.40 Факти
05.10 Свiтанок
06.15 Дiловi факти
06.20 Економiчний iнтерес
06.30 Т/с «Таксi»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.30 Дiловi факти
07.35 Зiрка YouTube
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини
10.10 Анекдоти по-

ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Снiданок з «1+1»
ТСН
Економiчна
правда
Снiданок з «1+1»
ТСН
Т/с «Тисяча i одна
нiч»
Росiйськi сiмейнi
драми
Т/с «Пильна
робота»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
Т/с «Свати-6»
ТСН. Особливе
Т/с «Кохання та
покарання»
ТСН
Казкова Русь
Хочу у «Вiагру»
Х/ф «Божевiльне
побачення»
Х/ф «Легковажна
поведiнка» Y
Т/с «Пильна
робота»
Х/ф «Янгол
мимоволi»
ТСН. Особливе
Тачки-2

10.25
12.45
13.00
13.15
14.40
16.40
18.45
19.25
20.00
21.55
23.20
23.45
01.55
03.25
04.10

українськи
Т/с «Лiтєйний»
Факти. День
Анекдоти поукраїнськи
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Т/с «Пастка»
Т/с «Лiтєйний»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини
Машина часу
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
Максимум в Українi
Х/ф «Книга Iлая» Y
Х/ф «Втеча Чарлi
Райта» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.35 Чужi помилки
06.20 Х/ф «Привiт вiд Чарлi
Трубача» W

07.50 Неймовiрна правда
09.10
15.00
16.00
18.00
18.20
20.00
22.00
22.40
00.10
02.00

про зiрок
Т/с «Циганочка з
виходом»
Звана вечеря
Т/с «Циганочка з
виходом»
«Вікна»-новини
Неймовiрна правда
про зiрок
Танцюють усi!-6
«Вікна»-новини
Танцюють усi!-6
Куб-4
Х/ф «Веселi
зiрки» W
У Москву на Всесоюзний конкурс
молодих артистів
естради приїжджають двоє друзів: Тарапунька і
Штепсель. Початківці конферансьє завойовують право вести
концерт. Тепер
вся їхня подальша творча доля
залежить від цього дебюту...

03.35 Нiчний ефiр

НОВИЙ
05.20 Служба розшуку дiтей
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед – до

06.15
07.00
07.35
08.35
09.00
11.00
13.25
13.30
14.25
15.00
16.00
16.55
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
00.15
01.10
02.40
02.45
03.10
03.35
03.40
04.00
04.15
04.25
04.40
04.45

успiху»
М/с «Губка Боб»
Пiдйом
Пiдйом
Пiдйом
Т/с «Щасливi разом»
Т/с «Воронiни»
Kids'Time
М/с «Губка Боб»
Kids'Time
Т/с «Друзi»
Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Воронiни»
Репортер
Абзац!
Т/с «Воронiни»
Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
Т/с «До смертi гарна»
Т/с «Свiтлофор»
Репортер
Т/с «Бальзакiвський
вiк»
Т/с «Веронiка Марс»
Зона ночi
Подорож у втрачене
минуле
Моє серце ножами
проймає
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Не вдарте
жiнку навiть квiткою
Сонячна людина
Цiна повернення
Зоря вечiрняя
Зона ночi
Сумний П'єро

НТН
04.50 Т/с «Пiд прикриттям»
08.30 Свiдок
09.00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»

13.15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-9»

УКРАЇНА
06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
03.00 Подiї
07.30, 15.25, 01.45
Щиросерде зiзнання

15.00 Т/с «Вiдлуння з

08.00 Т/с «Подружжя»
09.10, 13.10, 17.20, 22.20

16.45 Свiдок
17.00 Т/с «Вiдлуння з

10.00, 21.00 Т/с «Карпов.

минулого»

Т/с «Слiд»

минулого»

Сезон другий»

19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Останнiй

12.00 Нехай говорять
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Поцiлуй! Нова

бронепоїзд»

23.30 Легенди шансону
00.25 Х/ф «Зарядженi

iсторiя»

смертю» Y
02.10 Х/ф «Каратель.
Територiя вiйни» Y
03.40 Т/с «Пiд прикриттям»

19.20, 03.20 Говорить

ТЕТ
07.30 М/с «Дашадослiдниця»
07.55 Мультик з Лунтiком
08.20 М/с «Шоу Гарфiлда»
09.50 Країна У
10.55, 00.25 Т/с «Та, що
говорить iз
привидами»
12.50, 13.20 Косметичний
ремонт
13.55 Богиня шопiнгу
16.00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18.00 Iкона стилю
20.30 Х/ф «На морi» Y
22.40 Тузик & Барбос шоу
23.20 Т/с «Секс i мiсто»
02.00 Твою маму!
02.25 До свiтанку

ФУТБОЛ
06.55 Чемпiонат Iспанiї.
Огляд туру
08.00, 16.00 Лiга Європи
УЄФА.
«Чорноморець» –
«Лудогорець»
10.30 Лiга Європи УЄФА.
«Динамо» – «Тун»
12.30 Лiга Європи УЄФА.
«Слован» – «Севiлья»
14.30 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА
18.00, 21.00 Футбол Live
18.55 Live. Чемпiонат
України. «Таврiя» –
«Арсенал»
21.25 Live. Чемпiонат
Францiї. «Нант» –
«Лiлль»
23.50 Чемпiонат Iспанiї.
Передмова до туру

Україна

00.00, 04.45 Т/с
«Ментовськi вiйни-6»

СУБОТА, 26 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ

19:55 «ЛЕОН»

20:00 «СУТІНКИ. САГА. СВІТАНОК. ЧАСТИНА 1»

22:10 «ПЕРЕВІЗНИК-2»

22:10 «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

1+1

ICTV

Леон-кілер виявляється мимовільним свідком убивства сусідів.
Живою залишається тільки 12річна дівчинка, яку герой зі співчуття рятує від вірної загибелі,
порушивши таким чином неписані правила своєї професії...

У четвертій частині Белла Свон
постає перед непростим вибором — зберегти життя собі або
своїй дитині. Вона вирішує залишити малюка, але Едвард та
інші члени сім'ї Каллен категорично проти.

Френк Мартін, він же Перевізник,
відходить від справ і влаштовується шофером у багату сім'ю. Він
подружився з сином цього сімейства. Але хлопчика викрадають, і
Мартін використовує всі свої навички, щоб повернути дитину.

XXIII сторіччя. Корбен Даллас
повинен урятувати Землю. Перемогти Зло можна, зібравши
воєдино чотири елементи (вони
ж стихії — земля, вода, повітря і
вогонь) і додавши до них загадковий п'ятий елемент.

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

08.15
08.30
09.05
09.15
09.30
09.55
11.00

05.40 Шустер Live
09.40 Усе для мами
10.10 Д/ф «В. Толкунова.

06.00 Ремонт+
06.30 ТСН
07.30 Великий пекарський

Буду любити я вас
завжди...»
11.15 Х/ф «Артистка»

09.00 Квартирна лотерея

Олiмпiйський виклик
Панянка та кулiнар
Життя на рiвних
Армiя
Православний вiсник
Моменти життя
Концертна програма
до 69-ї рiчницi
визволення України
вiд нiмецькофашистських
загарбникiв
12.40 Х/ф «Бризки
шампанського»
14.35 В гостях у Д. Гордона
15.25 Золотий гусак
15.55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем'єрлiга. «Шахтар»
(Донецьк) – «Зоря»
(Луганськ)
17.50 Український акцент
18.20 Концертна програма
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
20.25 Кроки на Захiд
20.35 Слово регiонам
20.45 Кабмiн: подiя тижня
20.55 Лото «Мегалот»
21.00, 01.20 Пiдсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Українська пiсня
22.50 Лото «Суперлото»,
«Трiйка», «Кено»
23.10 Концерт «Мамо, вiчна
i кохана»
01.45 Хiт-парад
«Нацiональна
двадцятка» (iз
сурдоперекладом)
02.55 Школа юного
суперагента
03.05 Доки батьки сплять
03.30 Секрети успiху
04.00 Перехiд на зимовий
час

Артистка Аня Петрова невдатна в
професії й нещаслива в коханні : у театрі їй не
дають цікавих ролей, у кіно вона
проходить проби
безуспішно, в
житті самотня, а
їй уже за тридцять. Одного
разу Аня зустрічає чоловіка...

13.25 Х/ф «Петрович»
15.30 Мiжнародний

18.00
20.00
20.30
22.25
23.25
02.05
02.35
03.30

фестиваль гумору
«Юрмала»
Т/с «Усе буде добре»
Подробицi
Т/с «Усе буде добре»
Велика рiзниця поукраїнськи-2013
Х/ф «Дiвчинка» Y
Подробицi
Д/ф «Жiноче обличчя
революцiї»
Слiдство вели...

1+1

ICTV

турнiр

10.00
10.05
11.15
12.30
14.20
15.45
16.15
18.30
19.30
20.00
22.10
00.00

05.10
05.40
06.45
07.15

«ХТО ТАМ»
М/с «Енгрi бердс»
Свiтське життя
Чотири весiлля
Операцiя «Краса»
Мiняю жiнку-8
Казкова Русь
Хочу у «Вiагру»
Розсмiши комiка-4
ТСН
Вишка
Х/ф «Перевiзник-2»
Х/ф «Три
королiвства.
Повернення
додому» Y

Молодий хлопець на ім’я Цзилон вступає до
лав воїнів Шу й
вирушає на війну. Там він здійснює подвиги і демонструє видатне вміння боротися всіма видами холодної
зброї. Після того,
як йому вдається
врятувати царського сина, герой
швидко робить
кар’єру й стає
полководцем.

02.00 Х/ф «Божевiльне
побачення»
03.20 Х/ф «Легковажна
поведiнка» Y
04.50 ТСН

СТБ
Факти
Свiтанок
Козирне життя
Х/ф «Хто такий Гаррi
Крамб?»
Нікудишній приватний детектив
Гаррі Крамб веде справу про
викрадення дочки мільйонера.
Шеф розшукового бюро доручив
йому це розслідування, так як
був упевнений,
що Гаррі точно
провалить справу. Але бувають
винятки з правил.

08.50
10.00
11.05
12.05
12.40
13.05
13.25
18.45
19.00
19.55
22.10
00.55
01.55
03.40

Зiрка YouTube
Дача
Квартирне питання
За кермом
Невдатна країна
Наша Russia
Т/с «Майстер i
Маргарита»
Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
Х/ф «Леон»
Х/ф «П'ятий
елемент»
Х/ф «Нiкiта» Y
Х/ф «Книга Iлая» Y
Про-Ziкаве.ua

НОВИЙ

05.45 Х/ф «Невиправний

07.00
07.55
09.00
10.40
13.55
15.10
19.00
22.25
23.40
01.05
01.55

брехун, або Казка
з хорошим
кiнцем» W
Караоке на Майданi
Їмо вдома
Усе буде смачно!
Зваженi та
щасливi-3
Зваженi та
щасливi-3
Танцюють усi!-6
Х-Фактор-4
Моя правда
Х-Фактор-4
Детектор брехнi-4
Х/ф «Невиправний
брехун, або Казка з
хорошим кiнцем» W
Скромний перукар Тютяєв постійно спізнюється на роботу і
розповідає якісь
неймовірні історії: то він Едіту
П’єху збив машиною, то з самим бухарським
еміром снідав.
Звичайно, ніхто

05.10 М/с «Роги i копита»
06.15 Х/ф «Блондинка з
07.45
09.00
10.00

12.05
13.10
14.15
15.15
16.15
18.00
20.00

22.15
00.30
03.10
03.15
04.05
04.10
04.40
04.45
04.55

йому не вірить...

03.10 Нiчний ефiр

05.10

амбiцiями»
Знайти крайнього
«М'ясорупка»
Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти
Шефа
Шурочка
Рудi
Дорослi, як
дiти
Уже котрий
день
Т/с «Воронiни»
М/ф «Ку! Кiн-ДзаДза»
Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок.
Частина 1»
Х/ф «Ця – дурна –
любов» Y
Х/ф «Контакт»
Зона ночi
Загублений
рай
Зона ночi
Вище неба
Зона ночi
Княгиня
Ольга
Таїнства
Києво-Печерської
Лаври
Зона ночi

УКРАЇНА

НТН

07.00 Т/с «Вулицi розбитих
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
19.00
23.00
23.30
01.30
02.55
04.10

лiхтарiв»
Речовий доказ
Головний свiдок
Випадковий свiдок
Правда життя
Легенди шансону
Т/с «Далекобiйники»
Т/с «Таємницi
слiдства-4»
Таємницi
кримiнального свiту
Т/с «NCIS. Полювання
на вбивцю-8»
Т/с «Закон i порядок»
Речовий доказ
Т/с «Вiдлуння з
минулого»

ТЕТ

06.10, 03.20 Т/с
«Ментовськi вiйни-6»

07.00, 19.00, 03.00 Подiї
07.15 Х/ф «Король Ральф»
09.15, 09.50, 19.20, 20.20,
21.20 Т/с «Iнтерни»
11.00 1 за 100 годин
12.00 Т/с «Адвокат»
15.00 Х/ф «Повiр, усе буде
добре...»

17.10 Т/с «Троє в Комi»
22.20 Хто гiдний бiльшого?
23.20 Х/ф «Окреме
доручення» Y

01.20 Х/ф «Нiчого

особистого» Y

02.20 Щиросерде зiзнання
ФУТБОЛ

07.35 Малята-твiйнята
08.00 Телепузики
08.35 М/с «Смiшарики. Пiн-

08.00 Чемпiонат України.

09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Фiксики»
10.30 Х/ф «Джек i бобове

11.30 Чемпiонат Англiї.

код»

14.25
16.10
17.55
20.00
22.00
00.10
02.00

дерево»
Х/ф «Крихiтка з
Беверлi-Хiлз-2»
М/ф «Правдива
iсторiя Червоної
Шапки»
Х/ф «На морi» Y
Т/с «Вiсiмдесятi»
Велика рiзниця
Т/с «Американська
iсторiя жаху.
Притулок»
Х/ф «Любий
Джон» X

«Таврiя» – «Арсенал»

10.25 Один на один з
Гамулою
Передмова до туру

12.00, 12.55, 15.30, 18.00
Футбол Live

13.25 Live. Чемпiонат
15.55
18.50
18.55
21.00
22.55

України. «Металург»
(З) – «Металург» (Д)
Live. Чемпiонат
України. «Шахтар» –
«Зоря»
Передмова до матчу
Live. Чемпiонат Iспанiї.
«Барселона» – «Реал»
Live. Пiсляматчева
прес-конференцiя
Чемпiонат Нiмеччини.
«Байєр» – «Аугсбург»

qrjlprfpoojl

ulrboj

№ 39, 18 жовтня 2013 року

119

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ РОКУ

21:00 «ПОЛЮВАННЯ НА ПІРАНЬЮ»

21:20 «СУТІНКИ. САГА. СВІТАНОК. ЧАСТИНА 2»

22:05 «ШИРОКО КРОКУЮЧИ»

00:20 «РОМОВИЙ ЩОДЕННИК»

НТН

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

1+1

За мотивами роману О. Бушкова.
Агент спецпідрозділу «Піраньї»
Кирило з колегою Ольгою вирушають на північ із завданням ліквідувати склад зброї. Вони опиняються у світі, де закони диктує
«господар тайги» Прохор.

Белла, ставши вампіром, поступово звикає до своєї нової
природи. У цьому їй допомагають Едвард та інші члени сім'ї
Калленів. До того ж тепер у
Белли є дочка Ренесмі та вічність
попереду.

Буфорд Пассер, шериф графства
Макнейра, залишався на своєму
посту три терміни поспіль. Під час
своєї служби він боровся зі злочинністю. Але після вбивства
дружини шериф відчув себе абсолютно безпорадним...

Кінець 50-х років. Журналіст
Пол Кемп кидає роботу в престижному нью-йоркському виданні, їде в Пуерто-Ріко і
влаштовується кореспондентом в англомовній газетці міста Сан-Хуана.

ПЕРШИЙ
06.05 Свiт православ'я
06.45 Моя земля – моє
право
07.05 Панянка та кулiнар
07.30, 23.55 Дружина
09.05 Шеф-кухар країни
10.00 Околиця
10.40, 05.05 Як ваше
здоров'я?
11.40 Крок до зiрок
12.25 В гостях у Д. Гордона
13.25 Золотий гусак
13.55 Баскетбол. ЧУ.
Суперлiга. БК «Київ»
– БК «Черкаськi
мавпи»
16.10 Маю честь запросити
16.55 Караоке для дорослих
17.50 Дiловий свiт. Тиждень
18.25 Концертна програма
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
20.30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20.40, 02.30 Головний
аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Полiттеатр
22.20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22.55 Лото «Трiйка»,
«Кено», «Максима»
23.00 Пiдсумки
23.35 Олiмпiйський виклик
01.20 Пiдсумки тижня
02.10 Слово регiонам
02.20 Кабмiн: подiя тижня
02.40 Дитячий фестиваль
«Усi ми дiти твої,
Україно»
03.05 Д/ф «Л. Кримський. Я
полюбив страждання»
03.35 Свiтло

ІНТЕР
04.50 Велика рiзниця по-

05.35
07.25

09.25
10.00
11.00
12.00
16.10
18.10
20.00
21.30
01.15

02.05
03.40

українськи-2013
Х/ф «Артистка»
Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
Школа доктора
Комаровського
Орел i решка. Назад у
СРСР
Осiння кухня
Т/с «Усе буде добре»
Х/ф «Вiчна казка»
Одна родина
Подробицi тижня
Т/с «У саду чи в
городi»
Д/ф «В. Толкунова.
Буду любити я вас
завжди...»
Подробицi тижня
Х/ф «Дiд» Y

Ветеран Андрій
Петрович жив
чесно. Так само
він виховував і
правнука Андрійка. В армії п’яний
капітан застрелив хлопця, придумавши іншу
офіційну версію.
Старий їде в гарнізонне містечко
відновлювати
справедливість...

1+1
06.10
07.50
08.10
09.00

Кохання без кордонiв
Марiччин кiнозал
Ремонт+
Лотерея «Лото
«Забава»
10.00 Недiля
з «Кварталом» –2
11.00 Смакуємо
11.40 Х/ф «Було це на
Кубанi»
Молодий лісник
Григорій Лютий
мріє стати фермером і збирається одружитися з Христиною
Черкесовою. У
станицю після
навчання з московського інститута повертається син місцевого
багатія Дмитро
Крутов. Він, як і
Григорій, закоханий у Христину.

19.30
20.15
22.15
23.20
00.20

ТСН-Тиждень
Х/ф «Попiл» Y
Свiтське життя
Що? Де? Коли?-2
Х/ф «Ромовий
щоденник» Y
02.35 Операцiя «Краса»
03.50 Смакуємо
04.15 Х/ф «Три
королiвства.
Повернення
додому» Y

ICTV
04.25 Факти
04.45 Свiтанок
05.55 Квартирне

06.45
07.05
07.40

09.45
10.15

11.55
13.50
16.00
18.45
19.55
20.40
21.00
22.05
23.50

01.40
03.20
04.40

питання
Анекдоти поукраїнськи
Дача
Х/ф «Татусi
без шкiдливих
звичок»
Козирне життя
Х/ф «Особливостi
нацiонального
полювання у зимовий
перiод»
Машина часу
Х/ф «Леон»
Х/ф «П'ятий
елемент»
Факти тижня
Наша Russia
Невдатна країна
Головна програма
Х/ф «Широко
крокуючи» Y
Х/ф «Широко
крокуючи-3.
Правосуддя
одинака» Y
Х/ф «Реванш» Y
Т/с «Погоня»
Про-Ziкаве.ua

СТБ
05.35 Їмо вдома
06.25 МайстерШеф-3
09.00 Усе буде смачно!
09.55 Караоке на Майданi
10.55 МайстерШеф-3
13.35 Х-Фактор-4
19.00 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок

21.15 Один за всiх
22.30 Х/ф «Сестронька» W

НОВИЙ
05.15 М/с «Роги i копита»
06.20 М/ф «Карлик Нiс»
07.45 Церква
Христова

08.00 Уральськi пельменi
09.50 М/ф «Астерикс у
11.15
13.20
13.50
14.50

Альберт Боровський і Ген-

17.00

надій Соболєв

19.30

заради злиття сімейних капіталів

21.20

мріють одружити
своїх дітей – Микиту і Діану. Молоді не кохають
одне одного, але
у Микити не вистачає сміливості зізнатися в
цьому Діані та її

23.30
01.25
03.05
03.10
03.40
04.05
04.10

батькові.

00.30 Х/ф «Ти – менi, я –
тобi» W

02.10 Х/ф «Привiт вiд Чарлi
Трубача» W

03.25 Нiчний ефiр

04.30
04.40
04.45
05.25

Британiї»
Спiвай, якщо
зможеш
Мачо не плачуть
Божевiльний
автостоп
М/ф «Ку! Кiн-ДзаДза»
Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок. Частина 1»
Вiйна свiтiв. Ревiзор
проти Шефа
Х/ф «Сутiнки.
Сага. Свiтанок.
Частина 2»
Х/ф «Сусiдка по
кiмнатi» Y
Х/ф «Переростки» X
Зона ночi
Леопольд, або Втеча
вiд свободи
Двi долi
Зона ночi
Моя адреса –
Соловки. Навiщо
перекладати
Вергiлiя
Та, що поруч
Зона ночi
Ах, не говорiть менi
про кохання...
Зона ночi

НТН
11.30 Легенди карного
розшуку

12.00, 03.40 Агенти впливу
13.00 Жорстокий спорт.
Жiночi бої

14.00 Телеклiнiка доктора
Болена

15.05 Т/с «Таємницi
слiдства-4»

19.00 Т/с «Бiлi вовки»
21.00 Х/ф «Полювання на
пiранью» Y

23.15 Д/с «Пiвдень.

УКРАЇНА
07.00 Подiї
07.20 Т/с «Троє в Комi»
09.00 Свiт на смак
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Таємницi зiрок
12.00 Т/с «Адвокат»
15.00 Т/с «Квиток на двох»
19.00 Подiї тижня
20.00 Як двi краплi
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Перехоплення»

Нерадянський Союз»

00.15 Т/с «NCIS. Полювання 02.50
на вбивцю-8»
03.35
02.05 Х/ф «Каратель.
05.10
Територiя вiйни» Y
05.15 Правда життя
ТЕТ
08.35 М/с «Смiшарики. Пiнкод»
09.00 Мультик з Лунтiком
09.40 М/с «Дашадослiдниця»
10.05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10.40 М/с «Фiксики»
11.15 М/ф «Мавпочки
мутанти-нiндзя»
12.20 М/ф «Правдива
iсторiя Червоної
Шапки»
14.00 Х/ф «Баффi –
винищувачка
вампiрiв»
15.50 Одна за всiх
16.55 Країна У
18.00 Зупинiть, я
закохалась!
20.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Народний артист
00.00 Х/ф «Я все ще знаю,
що ви робили
минулого лiта» Y

Y

Подiї тижня
Х/ф «Король Ральф»
Х/ф «Повiр, усе буде
добре...»

ФУТБОЛ
08.00 Чемпiонат України.
«Шахтар» – «Зоря»
10.25 Д/с «Back in the USSR.
«Динамо Київ»
11.00, 00.00 Журнал. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
12.00, 12.55, 15.30 Футбол
Live
13.25 Live. Чемпiонат
України. «Динамо-2» –
«Десна»
15.55 Live. Чемпiонат
України.
«Севастополь» –
«Волинь»
18.55 Live. Чемпiонат
України.
«Чорноморець» –
«Говерла»
21.20 Великий футбол
22.55 Live. Чемпiонат
Iспанiї. «Атлетико» –
«Бетис»

СКАНВОРД

ПЕРШИЙ

ІНТЕР

1+1

ICTV

СТБ

НОВИЙ

НТН

УКРАЇНА

ТЕТ

ФУТБОЛ
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№ 39, 18 жовтня 2013 року
ФОТОКОНКУРС «КРАСУНЯ У ПОГОНАХ – 2013»

Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції газети «Ïрикордонник України» кольорові художні фото у стилі «мілітарі» в електронному або друкованому вигляді розміром від 10х15 до 30х40 см. Разом із фото має
бути надана коротка інформація про конкурсантку (вік, освіта, військове звання, посада, вислуга років на військовій службі, сімейний стан, уподобання), а також поштова адреса та контактний телефон учасниці. Ôото конкурсанток
проходитимуть попередній відбір журі конкурсу. Найкращі з них будуть надруковані на шпальтах газет «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè», «Íàðîäíà àðì³ÿ» та «²ìåíåì çàêîíó», а також розміщуватимуться на сайтах видань і відомств. За підсумками кожного місяця обиратиметься учасниця фінальної частини. У фінальній частині конкурсу дівчата змагатимуться у стрільбі з пістолета, водінні автомобіля та плаванні. Оголошення та нагородження переможниць конкурсу
відбудеться в другій половині грудня 2013 року. Ôото надсилайте за адресою: 02099, ì. Êè¿â, âóë. ßëòèíñüêà, 11, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè». Åлектронні адреси: FTP: ADPSU//Inform//All; kordo@ukr.net.

Людмила ШАМРИЛО, солдат військової служби за
контрактом, телеграфіст польового вузла зв’язку 51-ої
ОМБР 13-го АК СВ ЗС України. У вільний час захоплюється
легкою атлетикою та волейболом.

Анна ЧУМАК, курсант 4-го курсу факультету іноземних мов
та гуманітарних дисциплін Національної академії Державної
прикордонної служби України. У вільний від навчання час
полюбляє вишивати бісером.

НОВОДРУК

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колектив Могилів-Подільського прикордонного загону,
профспілковий комітет і рада ветеранів щиро та сердечно
вітають із 40-річчям начальника загону –
полковника АЛІЄВА Рустама Вагіфовича!
Зичимо здоров’я міцного, щастя рясного, миру та злагоди!
Хай доля завжди усміхається ясним сонечком та дарує
неповторні миттєвості. Вірних Вам друзів і однодумців на
життєвих дорогах, родинного благополуччя та добробуту,
людської шани й поваги! Процвітання Вам, службового росту
та здійснення всього омріяного!

Журнал для думаючих людей
В Україні вийшов у світ перший
номер журналу «Foreign
Affairs Chronicles» («Хроники
международных отношений»).
Видання унікальне не лише тим,
що першим на пострадянському
просторі взялося в популярній
формі розповідати про
закулісся складних
міжнародних відносин, але й
всерйоз має намір «прорубати
вікно» в світову політику для
українського читача.
Влас. кор.

Це журнал, насамперед, для
думаючих людей, які цікавляться глобальною політикою і всіма аспектами міжнародних відносин. Буде він
цікавим і багатьом прикордонникам,
які за родом своєї служби повинні розумітися в тонкощах міждержавних
взаємин і ментальності іноземних
громадян. До речі, головний редактор журналу Сергій Кічігін – член
Громадської ради при Адміністрації
Держприкордонслужби України.
Планується, що в кожному номері
«Foreign Affairs Chronicles» окрім інших матеріалів будуть виходити статті
авторів популярного американського
журналу «Foreign Affairs», який вида-

Управління Чернівецького прикордонного загону та
колектив ВПС «Кельменці» сердечно вітає начальника
відділу майора БАРТКОВА Романа Михайловича з Днем
народження!
Бажаємо Вам міцного здоров’я, широкого життєвого шляху
та плідної роботи на благо нашої країни! Нехай у задумах
завжди буде мудрість, у службових справах – підтримка
однодумців, у серці – добре і сонячно від людської вдячності!
Нехай життєвий і професійний шлях буде наповнений
новими злетами та досягненнями. А все зроблене Вами
добро вертається сторицею! Нехай щастить завжди та всюди,
і хай Бог благословляє усе Ваше подальше життя!

ється Радою з міжнародних відносин
(США) з 1922 року, і входить до числа найбільш впливових видань світу з
питань міжнародної політики, міжнародних відносин і світової економіки.
«Foreign Affairs Chronicles» отримав
ексклюзивне право на публікації в
Україні матеріалів «Foreign Affairs».
Головна тема першого номера видання – геополітичний вибір України.
У контексті можливого підписання
Угоди про асоціацію з ЄС аналітичні
статті авторитетних політиків та аналітиків безумовно будуть цікавими
для широкого кола читачів.
Журнал виходитиме з періодичністю один номер (224 стор.) у два-три
місяці і буде поширюватися переважно за передплатою.
n
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Карина ДЕНІСЕВИЧ, курсант 1-го курсу інженерно-авіаційного
факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба. Займається спортом та хореографією, полюбляє грати
у волейбол.

ÃÎËÎÂÍÈÉ редактор
ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Головний
ÎОлег
ËÅÃ ÁÎÉÊÎ
БОЙКО
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÁÎÆÎÊ
Чергова
по номеру
Валентина ЛАЗАРЧУК
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â

Зі щирими побажаннями щастя, радості, здоров’я,
незмінного благополуччя, нескінченного потоку достатку,
довгих років життя, повних радісних хвилин колектив
Одеського загону Морської охорони сердечно вітає
іменинників жовтня: капітана 2 рангу КАЧУРУ Дениса
Геннадійовича; мічмана КОРОЛЮКА Миколу Вікторовича;
головних корабельних старшин – РЕЗНІЧЕНКА Сергія
Євгеновича та ГЕОРГИЦЮ Олександра Михайловича;
головного старшину ТКАЧУК Наталію Володимирівну;
старшину 1 статті КУЗНЄЦОВУ Наталію Сергіївну; старших
матросів – БОЛЬШАКА Василя Олексійовича та ЯКУБЧИК
Кіру Павлівну; матроса МІТЧІКА Костянтина Васильовича
та працівника КОЛЕСНИЧЕНКА Віктора Федоровича!
Керівництво та персонал ВПС «Рава-Руська» Львівського
загону вітають своїх колег, які народилися в жовтні: майора
ТРОФІМОВИЧА Максима Володимировича, капітана
СОКОРЧУК Євгенію Валеріївну; старшого прапорщика
ГУТОВСЬКУ Наталію Зиновіївну; прапорщиків – ТВЕРДУ
Марію Василівну, ВИТРИКУША Ігоря Андрійовича,
САЛА Андрія Миколайовича та СМИК Ольгу Теодорівну;
старшину КОЛАЧИКА Романа Віталійовича; старших
сержантів – ДУМИЧА Івана Богдановича, ГЕРАСИМЕНКО
Наталію Іванівну, СТРУКА Назарія Миколайовича,
а також молодших сержантів – АРТЄМ'ЄВУ Ірину
Ігорівну й САЛА Михайла Ігоровича! Щиро зичимо Вам
міцного здоров’я, наснаги, особистого щастя, родинного
благополуччя, достатку та успіхів у службі!
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